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GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin
Esenyurt ilçe binasının açılışına katıldı. Kurmayları

ile birlikte Esenyurt'a gelen Babacan'ı İlçe Başkanı Halis
Kahriman ve yüzlerce vatandaş karşıladı. Kürt meselesi,
sosyal destekler ve hayat pahalılığı üzerine açıklama-
larda bulunan Babacan, “Kürt meselesini mutlaka çö-
züme ulaştıracağız. Vatandaşlarımızın tüm haklarını
koşulsuz, şartsız, pazarlıksız derhal tanıyacağız” dedi.
Kürtçe konusunda da açıklamalarda bulunan Baba-
can, “Kürtçe milyonlarca Kürt’ün dilidir. Adını koyun
artık. Şu dili bir tanıyın. Bu ırkçı, ayrımcı zihniyetin
mutlaka değişmesi gerekli” ifadelerini kullandı.
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KÜRTÇE’NİN ADINI KOYUN 
ŞU DİLİ BİR TANIYIN!

Makas farkını
kapatacağız!

Türk Eğitim Sen Silivri Şubesi
tarafından düzenlenen toplan-

tıda konuşan Silivri Belediye Başkanı
Volkan Yılmaz, eğitime desteğinin sü-
receğini belirterek, “Silivri’yi yalnızca
çarşı meydanından, sahilden ibaret
gören bir anlayışla yönetmeyip, köy-
lerin, mahallelerin ve beldelerinde ol-

duğundan
hareketle bütün-
cül bir anlayışla
yöneteceğiz. Si-
livri Belediyesi
olarak özel okul-
larla devlet okul-
larının arasında
her açılan makas
farkını kapataca-
ğız” dedi. 
I SAYFA 4

EĞİTİME KATKI SÜRECEK
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Volkan Yılmaz

İttifak konusu
gündemde yok

Saadet Partisi Genel Başkanı
Temel Karamollaoğlu, "Önceki

seçimlerde Millet İttifakı'nın içindey-
dik. Şu anda görüşüyoruz, konuşuyo-
ruz. Gündemde bir ittifak konusu yok"
dedi. Karamollaoğlu, “Her kesimle

görüşüyoruz. Bu
görüşmeler bun-
dan sonra da
devam edecek.
Siyaseten kendi
politikamıza ve
hem de ülkemizin
geleceği için en
uygun gördüğü-
müz yerde 
bulunacağız” 
ifadelerini kul-
landı. I SAYFA 7
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Temel Karamollaoğlu

Maraton öncesi
SON PrOVA
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“İstanbul’u Koşuyorum” etkin-
liklerinin 2021’deki dördüncü

yarışı olan Üsküdar Etabı sona erdi.
Koşucular, N Kolay 43. İstanbul Mara-
tonu öncesi son provayı Üsküdar’da
gerçekleştirdi. Sporcuların yarıştaki
dereceleri elektronik zamanlama çip-
leriyle ölçüldü. Kadınlar Genel Klas-
man’da birincilik ipini 34:09’luk
derecesiyle Özlem Kaya göğüsledi.
Damla Çelik 34:40’lık derecesiyle
ikinci, Hatice Yıldırım 35:45’lik dere-
cesiyle üçüncü oldu. I SAYFA 15

İSTANBUL’U KOŞUYORUM
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Esenyurt'ta konuşan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, bazı WhatsApp grupla-
rında iktidarın değiştiği takdirde sosyal yardımların da kesileceği yönünde mesajla-
rın paylaşıldığını belirterek, “WhatsApp gruplarında akılalmaz laflar dolaşıyormuş.
Hiç atıp tutmasınlar. Ekonomiyi güçlendireceğiz, devletin kaynaklarını bollaştıracağız.
İhtiyacı olan vatandaşlarımıza da fersah fersah destek vereceğiz” diye konuştu

Fısıltı gazetesinin devreye sokulduğunu savunan Ba-
bacan, “Neymiş, iktidar değişirse sosyal yardımlar ke-

silirmiş. WhatsApp gruplarında bu akılalmaz lafları
dolaştırıyorlar. İnsanları korkutuyorlar. Hiç öyle atıp tutma-

sınlar. Biz, ekonomiyi güçlendireceğiz. Devletin kaynak-
larını bollaştıracağız. İhtiyacı olan vatandaşlarımıza da
fersah fersah destek vereceğiz” diye konuştu. Babacan,
“Devlet, vergi ödeyen vatandaşımızın ihtiyaç duydu-
ğunda yanında olmak zorundadır. Sosyal yardımlara,
ihtiyacı olan herkes erişebilecek. Yoksul ailelere doğal
gaz desteği, kömür yardımı gibi uygulamaları güçlendi-
rerek devam ettireceğiz” şeklinde konuştu. I SAYFA 9
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WHATSAPP’TA AKILALMAZ 
LAFLAR DOLAŞIYOR

kadının temas ettiği değişiyor
Beylikdüzü Belediye Başkanı
Mehmet Murat Çalık,  6 -10 Ekim

tarihleri arasında Yenikapı Dr. Mimar
Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merke-
zi'nde düzenlenen ‘2. Craft İstanbul El
Sanatları Fuarı’nı ziyaret etti. Çalık, “Bir-
çok yörenin kadın dayanışma kooperatif-
lerinin bulunduğu bir alan ve bir taraftan
kadın emeğinin de çok net bir şekilde
görüldüğü fuarı alanı. Kadının temas et-
tiği her alan değişiyor” dedi. I SAYFA 9
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Meclis üyeliğini baypas ediyoruz
Balıkesir'de muhtar
toplantısı düzenleyen

Türkiye Değişim Partisi
(TDP) Genel Başkanı
Mustafa Sarıgül, "Belediye
meclis üyeliğini baypas edi-
yoruz. Belediye meclisinde
muhtarlarımız bu görevi ye-
rine getirecek. O nedenle
muhtarlarımız bundan
sonra inşallah belediye
meclisinde hem muhtar
hem de belediye meclis
üyesi olacak" dedi. I SAYFA 7

ç

Günde yaklaşık 20 kilometre yol yürüyen ve hayata
hep pozitif bakan 76 yaşındaki Hasan Eraslan Yıl-

dırım, işini severek yaptığını belirtti. “Düşünün, yer al-
tında madenler var ve biz o madenleri çıkarmazsak
insanlar onlardan faydalanamaz” diyen Yıldırım,
“Bende işimi öyle görüyorum. Eğer ki bu gazeteleri
insanlara ulaştırmazsam köşe yazılarını, haberleri
nasıl okuyacaklar? Ben bu şekilde değerlendiriyo-
rum. İşimi seviyorum ve halen Beylikdüzü'nde ga-
zete dağıtımı yapmaya devam ediyorum.
Gazete dağıtırken engelliler derneği
için mavi kapakları çantamın içinde
topluyorum ve ay sonunda onları
muhtarlığa teslim ediyorum” 
ifadelerini kullandı. I SAYFA 16
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GAZETE DAĞITIRKEN MAVİ KAPAK TOPLUYORDamga'nın emekçi

gazete dağıtıcısı
Hasan Eraslan

Yıldırım, 11 Ekim
Dünya Gazete

Dağıtıcıları
Günü'ne özel
olarak hayat

hikayesini Damga
okuyucularına

anlattı

Karadeniz ve Doğu Ana-
dolu ziyaretlerini sürdüren

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu,
bu kez Erzurum'da konuştu. Er-
zurum'da da siyasi mesajlar
veren İmamoğlu, “Az kaldı. Bir-
liktelikle, beraberlikle, siyaset

üstü düşünerek, memleketimi-
zin ve milletimizin geleceğini
düşünerek, çok çalışarak, sizle-
rin de halkımızın da katkısıyla
çok az bir zaman sonra, size
söz veriyoruz ki; her şey çok
güzel olacak” dedi. I SAYFA 5

İstanbul'da kuşların göç zamanı
olan sonbaharda bir grup kuş göz-

lemcisi Çamlıca Tepesi'nde düzenlenen
etkinlikte bir araya geldi. İBB tarafından

düzenlenen etkinlikte dürbünlerini ve fo-
toğraf makinelerini alan profesyonel ve
amatör gözlemeciler Boğaz'dan geçen
kuşları gözlemledi.  I SAYFA 9
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ERZURUM’DAN
SIYASI MESAJ!
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25 yıl sonra
‘Tarihi Bod-

rum Kalesi’ Bodrum
Belediyesi Sarı Yaz
konserleri Derya
Uluğ ile açılış yaptı.
En son Müzeyyen
Senar'ın sahne aldığı
kalede Derya Uluğ,
sahne showları ve
kıyafetleri ile gelen
misafirleri kendine
hayran bıraktı. Uluğ,
“Burada yıllar sonra
ilk kez konser verildi
ve ben o sahneye
çıkma şerefine nail
oldum. O muhteşem
atmosferde şarkı
söylemek müthiş bir
histi" dedi. I SAYFA 2
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HER ŞEY ÇOK GÜZEL OLACAK

O MESAJLARIN
HEPSI YALAN!

DEVA Partisi Esenyurt İlçe Başkanı Halis Kahriman ise Esenyurt'ta bütün kapıları çaldıklarını belirterek, “Önü-
müzdeki seçimlerde Esenyurt’u Türkiye genelinde birinci yapacağımıza söz veriyoruz. İlk seçimlerde de Esen-
yurt’un mazbatasını size armağan edeceğime ben ve teşkilatım adına söz veriyorum” açıklamasında bulundu.

MAZBATAYI SİZE ARMAĞAN EDECEĞİM

BARIŞ KIŞ
HABER

2023'te darbeleri tekrar yeneceğiz!
Ak Parti Başakşehir İlçe Danışma Meclis Toplantısı'nda
konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “ 2023'te, 28

Şubatı yeniden yeneceğiz, 2023'te darbeleri tekrar yeneceğiz.
2023'te 17-25 Aralık'ı yapanları yeniden yeneceğiz. 2023'de
FETÖ'yü yeneceğiz, PKK'yı yeneceğiz” dedi. Soylu, “Bizimler
beraber kimler var bizimler beraber ezani muhabbeti ile gök-
leri buluşturan Ayasofya var. Bizimle beraber Kimsenin sahip
çıkmadığı ve onların inadı ile terör örgütünü çökertmeye çalı-
şan Diyarbakır Anneleri var" diye konuştu. I SAYFA 5
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22 SENELIK FEDAKARLIK zehrA çelİk 
Özel hAber

Halk Sağlığı Uzmanı
Prof. Dr. Yasemin

Açık, 11 Ekim Dünya Kız
Çocukları Günü dolayısıyla
yaptığı açıklamada, kız ço-
cuklarının toplumsal cinsiyet
eşitsizliği ile küçük yaşlardan
itibaren tanışmaya başladı-
ğını söyledi. Türkiye’nin
çocuk evliliklerinde Avru-
pa’nın ilk sırasında yer aldı-
ğını hatırlatan Açık, “Birinci
olmamız gereken yer erken
yaşta evlilik değil eğitim ol-
malıdır” dedi.  I SAYFA 2
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Formula 1'de sezo-
nun 16. yarışı olan

Türkiye Grand Prix'sini
Mercedes pilotu Valtteri
Bottas kazandı. Red
Bull'dan Max Verstappen
ikinci, Red Bull'un Meksikalı
sürücüsü Sergio Perez ise
üçüncü oldu. Cezası sebe-
biyle yarışa 11. sırada başla-
yan Hamilton yarışı 5.
sırada tamamladı.
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ŞAMPİYONADA
ZİRVE DEĞİŞTİ

EVLİLİK DEĞİL
EĞİTİM!

Sayfa 13

Hasan
Eraslan
Yıldırım

Süleyman
Soylu

Mustafa
Sarıgül
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◊ ZEHRA ÇELİK

BİRLEŞMİŞ Milletler 
(BM) Nüfus Fonu’nun 
geçen yıl yayımladığı 

Dünya Nüfus Raporu’na göre 
her yıl 12 milyon kız çocuğu 18 
yaşına basmadan evlendiriliyor. 
18 yaşından önce evlenen her 
10 çocuktan 9’u da kız çocuğu. 
BM ve UNICEF’in 2018 yılında 
yayımladığı bir başka rapor ise 
dünya genelinde 131 milyon kız 
çocuğunun okula gidemediğini 
gösteriyor. Elazığ İş Kadınları 
Derneği (ELİKAD) Yönetim 
Kurulu Başkanı ve Halk Sağ-
lığı Uzmanı Prof. Dr. Yasemin 
Açık, Dünya Kız Çocukları 
Günü dolayısıyla yaptığı açıkla-
mada kız çocuklarının yaşadığı 
zorluklara dikkat çekti. Kız 
çocuklarının cinsiyetlerinden 
ötürü maruz kaldığı eşitsizlik 
konusundaki farkındalığın 
artırılması amacıyla Birleşmiş 
Milletler tarafından alınan ka-
rarla 2012 yılından itibaren her 
11 Ekim’in Dünya Kız Çocuk-
ları Günü olarak kutlandığını 
ifade eden Açık, bu özel günün 
Kanada ve Peru ile birlikte 
Türkiye’nin girişimleriyle ilan 

edildiğini de hatırlattı.

Sağlık sorunu ve şiddet
Kız çocuklarının toplumsal 
cinsiyet eşitsizliği ile küçük 
yaşlardan itibaren tanışmaya 
başladığına dikkat çeken Prof. 
Dr. Yasemin Açık, “Kız çocuk-
larına yönelik negatif ayrımcılık 
maalesef bu çağda bile en büyük 
sorunlarımızdan biri. Kız ço-
cukları dünyanın her yerinde, 
özellikle de gelişmemiş bölge-
lerde eğitimin yarıda kesilmesi, 
erken yaşta evliliğin yol açtığı 
sağlık sorunları ve şiddetle başa 
çıkmak zorunda kalıyor. Ülke-
mizde de geçmiş yıllara nazaran 
bir gelişme kaydedilmiş olsa da 
Acıbadem Üniversitesi Suç ve 
Şiddetle Mücadele Uygulama ve 
Araştırma Merkezi ile İMDAT 
Derneği tarafından hazırlanan 
2020 Yılı Türkiye Çocuk Evlilik-
leri Raporu’na göre 2020 yılında 
18 yaşından küçük, 13 bin 14 
kız çocuğu evlendirildi. Kız ço-
cuk evliliklerinin toplam evlen-
meler içindeki oranı yüzde 2,7; 
aynı yaş grubunda olan erkek 
çocuklarında ise bu oran yüzde 
0,1. Çocuk evliliklerinde Avru-
pa’da ilk sıradayız. Üstelik bu 
istatistikler 16-17 yaş grubunu 
kapsıyor. Daha küçük yaşlarda 
olan kız çocuklarının da evlen-
dirildiğini, çocuk yaşta anne 
olduklarını biliyoruz. Kız çocuk-
ları ile ilgili bir alanda birinci 
olacaksak bu erken yaşta evlilik 
değil eğitim olmalıdır” dedi.

Olumlu izler bırakacaktır
Çocuk evliliklerinin en çok oldu-
ğu ilk on şehrin dokuzunun Doğu 
ve Güneydoğu Anadolu bölgele-
rinde olduğunu söyleyen Prof. Dr. 
Açık şöyle devam etti; “Ailelerde 
eğitim seviyesinin daha düşük 
olduğu, eğitim olanaklarının 
daha kısıtlı olduğu bölgelerde 

erken yaşta evlilikler daha fazla 
yaşanıyor. Kız çocuklarının 
okullaşma oranını anaoku-
lundan ortaöğretimin sonuna 
kadar her kademede yüzde 
100’e ulaştırıncaya kadar eği-
tim seferberliği ilan etmeliyiz” 
diye konuştu.

Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Yasemin Açık, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü 
dolayısıyla yaptığı açıklamada, kız çocuklarının toplumsal cinsiyet eşitsizliği ile 
küçük yaşlardan itibaren tanışmaya başladığını söyledi. Türkiye’nin çocuk evlilik-
lerinde Avrupa’nın ilk sırasında yer aldığını hatırlatan Açık, “Birinci olmamız gere-
ken yer erken yaşta evlilik değil eğitim olmalıdır” dedi. Açık, “Okullaşma oranını 
yüzde 100’e ulaştırıncaya kadar eğitim seferberliği ilan etmeliyiz” diye konuştu

SEFERBERLiK
iLAN ETMELiYiZ

SAĞLIKLI bir toplum yapısının 
toplumsal cinsiyet eşitliği ile 
sağlanabileceğinin altını çizen 
Prof. Dr. Yasemin Açık, bu 
alandaki farkındalığın ilk olarak 
ailede kazanıldığını söyledi. 
Ailelerin kız ve erkek çocukları 
arasında ayrımcılık yapması-
nın çocuklar üzerinde bıraktığı 
olumsuz etkilere değinen Prof. 
Dr. Yasemin Açık, “Çocuklar 
arasında ayrımcılık yapmak, kar-
deşlerin birbirine karşı saldırgan 
bir tutum takınmalarına, negatif 
ayrımcılık hisseden çocuğun 
içine kapanmasına, sevgisizlik 
hissetmesine neden oluyor. 
Kendini üstün gören çocuk 
yalnızca kardeşine değil karşı 
cinsten arkadaşlarına karşı da 
hırçın davranışlarda bulunabili-
yor, onları küçük görebiliyor. Bu 
nedenle ailelerin erken yaşlardan 
itibaren cinsiyet eşitliği olgusunu 
çok net bir şekilde çocuklarına 
öğretmeleri gerekiyor. Bunu 
yaparken de ebeveynlerin bu 
durumu içselleştirmeleri, kendi 
yaşamlarında uygulamaları, 
çocuklarına iyi birer örnek ve rol 
model olmaları gerekir” dedi.

ÇOCUKLAR 
ARASINDA

AYRIM 
YAPILMAMALI

Yasemin Açık

25 yıl sonra ‘Tarihi Bodrum Kalesi’ Bodrum Be-
lediyesi Sarı Yaz konserleri Derya Uluğ ile açılış 

yaptı. En son Müzeyyen Senar’ın sahne aldığı 
kalede Derya Uluğ, sahne showları ve kıyafetleri 

ile gelen misafirleri kendine hayran bıraktı
DERYA ULUĞ, “Bu büyülü sahnede olma-

yı kelimelerle anlatmak mümkün değil. Zeki 
Mürenler, Müzeyyen Senarlar… Öyle değerli 
sanatçılar sahne aldı ki burda. Tarihi Bodrum 
Kalesi’ sahnesinde yıllar sonra ilk kez konser 
verildi ve ben o sahneye çıkma şerefine nail 
oldum. O muhteşem atmosferde şarkı söyle-
mek müthiş bir histi. Başta Bodrum belediye 
başkanı sayın Ahmet Aras’a, emeği geçen tüm 
emekçilere, orkestra arkadaşlarıma, ekibime 
ve muhteşem dinleyicilerime teşekkür ediyo-
rum. Hep birlikte unutulmaz bir geceye imza 

attık” diye konuştu.

Memleketlerinde aşı olamayan 
öğrenciler için ‘Covid-19 Aşı 
Birimi’ oluşturuldu. Rektör Prof. 
Dr. Musa Yıldız, aşı biriminde 
4’üncü doz Covid-19 aşısını 
yaptırarak, öğrencilere aşı çağırı-
sında bulundu. Sağlık Bakanlığı, 
Gazi Üniversitesi’nde 5 Ekim’de 
‘Covid-19 Aşı Birimi’ oluşturdu. 
Çeşitli nedenlerle memleket-
lerinde aşılarını yaptıramayan 
öğrenciler ile akademik ve idari 
personel de aşı biriminde aşılarını 
yaptırmaya başladı. Rektör Prof. 
Dr. Musa Yıldız da 4’üncü doz 
aşısını üniversitedeki aşı birimin-
de yaptırdı. 2 doz Sinovac, 1 doz 
BioNTech aşısı yaptıran Rektör 
Prof. Dr. Musa Yıldız, 4’üncü 
doz BioNTech aşısını olduktan 
sonra aşı çağrısında bulundu.

KAMPÜSTE
AŞI İMKANI

SAĞLIK Bilimleri 
Üniversitesi Gül-
hane Eğitim 
ve Araştırma 
Hastanesi 
Enfeksiyon 
Hasta-
lıkları ve 
Klinik 
Mikro-
biyoloji 
Uzmanı 
Doç. Dr. 
Savaşçı, 
aşının yan 
etkileri ile 
ilgili bazı 
çekincele-
rin olduğunu 
belirterek şunları 
söyledi: “Bu konuda 
İngiltere’de çok güzel 
bir çalışma yapıldı. 98 milyon 
doz mRNA aşısının sonuçlarında sa-
dece 28 ölüm gerçekleşti. Günlük ölüm 
vaka sayılarımıza bakarsak, ne yazık ki 
300’e yakın insan hayatını kaybediyor. 
İngiltere’nin tüm aşılamasında toplamda 
28 kişide ne yazık ki istenmeyen ölüm 
vakası gerçekleşti. Bunların bir kısmı 
belki de aşıya bağlanmamış; kalp krizi, 
beyin kanaması geçirmiş olabilirler. Ama 
yan etki anlamında vaka sayısı gerçek-
ten az. Tabii ki bazı yan etkiler oluyor. 
Ama bunların hiçbiri hastanede yatmak, 
yoğun bakımda yatmak ve hayatımızı 
kaybetmekle sonuçlanacak bir olay değil. 

Bu yüzden aşılarımızı 
yaptıralım. Çünkü 

ne yazık ki çok 
üzücü olaylar 

karşımıza 
çıkıyor” 
ifadelerini 
kullandı.

Majör 
etkisi 
olmaz

Savaşçı, 
koronavi-
rüse karşı 

geliştirildiği 
iddia edilen 

Molnupiravir 
adlı ilaç için de 

şunları söyledi: 
“Özellikle yabancı bir 

firma aşı çalışmalarına 
yöneldikten sonra ilaç çalışma-

larına da önem verdi. Umutla beklediği-
miz bizi çok mutlu eden bir ilaç çalışma 
sonucu ortaya çıktı. Molnupiravir etken 
maddeli bir ilaç. Tabii hem üretim 
kapasitesi düşük kalacak, hem de geliş-
miş ülkeler bu ilacı yüklü miktarda talep 
etmiş durumdalar. Maliyet anlamında 
ne yazık ki çok ülkeye ulaşamadığı için 
şu anda topluma veya bu salgına majör 
bir etkisi olacağını düşünmüyorum. 
Bizim buradaki en önemli silahımız hem 
elimizdeki mevcut aşılar, hem de yerli 
aşılarımızla kazanacağımız kazanımlar” 
ifadelerini kullandı.

Doç. Dr. Ümit Savaşçı, 
çocuklarda koronavirüs 
vakalarının artışa geç-
tiğini belirterek “Tabii 
ki 2 yıldır çocuklarımız 

evde. D vitamini alamı-
yorlar, hareket etmiyor-
lar, bağışıklık sistemi de 
baskılı boyutta. Okulda 

da bazı kurallara dikkat 
etmedikleri için virüs de 

kapılabiliyor” dedi

Doç. Dr. Savaşçı, genç yaşlarda ölümler ile 
ilgili “20 yaşında, altta belki obezitesi olan 

gençlerimiz 3-5 gün içerisinde yoğun bakımda 
yatacak seviyeye geliyor. Bu bizim için çok üzücü 
oluyor. Özellikle çocuk vaka sayılarımızda artış 

var. Tabii ki 2 yıldır çocuklarımız evde. D vitamini 
alamıyorlar, hareket etmiyorlar, bağışıklık sistemi 
de baskılı boyutta. Okulda da bazı kurallara dikkat 
etmedikleri için virüs de kapılabiliyor. Ne yazık ki 

yoğun bakıma gönderdiğimiz o tür evlatlarımız 
da olabiliyor. Bu konuda topluma düşen en bü-

yük sorumluluk aslında ailelerin; aşı sırası 
gelen herkesin aşısını yaptırması. Özel-

likle 2 doz tam, hatta 3’üncü, 4’üncü 
doz da gerekiyorsa mutlaka 

yapılmalı” diye 
konuştu.

SIRASI GELEN
AŞI YAPTIRSIN

ÇOCUKLARDA
ARTIŞA GEÇTi

TARiHi 
KALEDE

ULUĞ
RÜZGARI!
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Esenyurt’ta 3 aracın karıştığı kazada bir kişi hayatını kay-
bederken bir kişi de ağır yaralandı. İddiaya göre kaza, 

bir otomobil tarafından sıkıştırılan aynı istikametteki baş-
ka bir otomobilin TIR’a çarpmasıyla meydana geldi

Esenyurt’ta 3 aracın karıştığı kazada bir kişi hayatını kay-

bir otomobil tarafından sıkıştırılan aynı istikametteki baş-

FACiA GiBi KAZA!

ZARFTAN
taciz çıktı

MALTEPE’DE özel bir kurumda matematik 
öğretmenliği yapan S.H. iddialara göre markette 
çalışan N.T.’ye sözlü ve yazılı tacizde bulunu-
yordu. Yaklaşık bir ay önce markete gelip kadını 
sözle taciz eden S.H., 15 gün önce de marke-
tin giriş kapısının altından bir zarf attı. Zarfın 
içinden üzerinde sperm kalıntıları bulunan cinsel 
içerikli bir not çıktı. N.T. durumu hemen polis 
ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri güvenlik kamera 
görüntülerini inceledikten sonra şüpheliyi arama 
çalışması başlattı. Bu sırada da N.T. çalıştığı iş 
yerini değiştirdi.

Depoya kilitlediler
Dün akşam saatlerinde ise şüpheli, kadının 
çalıştığını düşündüğü markete tekrar gelerek 
market çalışanlara kadını sordu. Güvenlik kame-
ralarından şüpheliyi tanıyan market çalışanları 
ise S.H’yi darp ederek market deposuna kilitledi. 
Olay yerine ihbar üzerine polis ekipleri sevk edil-
di. Kısa sürede markete gelen ekipler, şüpheliyi 
gözaltına aldı. Şüpheli S.H’nin emniyette verdiği 
ifadede hiçbir şey hatırlamadığını, kendisini darp 
eden kişileri de hatırlamadığını söylediği öğre-
nildi. Öte yandan şüphelinin polis tarafından 
marketten çıkarıldığı anlar cep telefonu kamera-
sına kaydedildi. Emniyetteki işlemleri sona eren 
şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüpheli adli kontrol 
şartıyla serbest bırakıldı. DHA

Maltepe’de özel bir kurumda matematik öğ-
retmenliği yapan kişi iddialara göre market 
çalışanı kadına zarfın içinde üzerinde sperm 
kalıntıları bulunan cinsel içerikli bir not yolladı. 
Şüpheli yaklaşık 15 gün sonra geldiği markette 
çalışanlar tarafından dayak atıldıktan sonra 
polise teslim edildi. Mahkemeye sevk edilen 
şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Dünya yansa
umrunda değil!

YANGIN, Kemalpaşa Mahallesi 1969. 
Sokak’taki 6 katlı binanın çatı katında 
bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Duman-
ların yükseldiğini gören bina sakinleri 
kendini dışarı atarken, olay yerine polis, 
itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis 
ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, 
itfaiye ekipleri yangını kontrol altına ala-
rak söndürdü. Binanın 5. katında oturan 
akli dengesi yerinde olmadığı belirtilen 
bir kadın, tüm ısrarlara rağmen, binadan 
çıkmadı.

Son anda fark ettik
Bir apartman sakini aşağı inmeyen kadın 
için, “Millet, ‘İn aşağı yanacaksın’ diyor, 
kadın aşağı inmiyor. Hayatından bezmiş 
galiba. O sıcakta ne bekliyor anlamadık” 
dedi. Bina sakini Önal Balkan da “Son 
anda fark ettik. Dumanı gördük polisi 
falan aradık. Biz de çok bilmiyoruz. Ka-
dının aklı dengesi yerinde değil. Plastik 
falan toplayan biri” dedi. Yangın çıkan 
çatı katında büyük çapta maddi hasar 
oluştu. Ekipler yangının çıkış nedeni ile 
ilgili çalışmalar başlattı. DHA

Bağcılar’da 6 katlı binanın çatı katında yangın çıktı. Çatı katı alev 
alev yanarken aklı dengesi yerinde olmadığı belirtilen kadın 5. 

katta oturduğu daireden tüm ısrarlara rağmen aşağı inmedi

Şarampolde
TAKLA ATTI

KAZA, saat 14.45 sıralarında Güver-
cintepe Mahallesi’nde meydana geldi. 
İçinde iki kişinin bulunduğu 34 AD 
0989 plakalı otomobil, iddiaya göre 
yağış nedeniyle kayganlaşan yolda 
sürücüsünün direksiyon hakimiyetini 
kaybetmesiyle kontrolden çıktı. Yoldan 

çıkan otomobil, yol kenarındaki taşlara 
çarparak şarampolde takla attı. İhbar 
üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye 
ekipleri sevk edildi. Otomobilde bulunan 
2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. 
İncelemelerin ardından otomobil çekici 
ile bulunduğu yerden çıkarıldı.

Başakşehir’de kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon 
hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkarak şarampolde 

takla attı. Kazada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Bağcılar’da iddiaya göre bir 
hırsız, müşteri gibi girdiği 
dükkanda 4 kez sadaka 
kutusunu çaldı. Sadaka 
kutusunu koymaya devam 
edeceğini söyleyen iş yeri 
sahibi de hırsıza düzenli işe 
girmesini tavsiye etti

OLAY, Bağcılar İnönü Ma-
hallesi’ndeki börekçide 
meydana geldi. İddiaya 
göre, börekçiye dadanan 
hırsız, müşteri gibi girdiği 
dükkanda tezgahın üzerinde 
bulunan sadaka kutusunu 4 
kez çaldı. Üçüncü hırsızlık 
olayının ardından iş yerine 
güvenlik kamerası taktıran 
Ömer Demir, geçtiğimiz 
haftalarda meydana gelen 
4. hırsızlıktan sonra güven-
lik kamerası kayıtlarından 
hırsızı tespit etti. 

Öğrencilere veriliyor
Genç hırsıza seslenerek 
düzenli bir işte çalışmasını 
tavsiye eden Ömer Demir, 

“Dördüncü defa sadaka 
kutumuz çalınıyor. Müşteri 
gibi gelip çay istiyor, sırtım 
dönükken sadaka kutumuzu 
çalıyor. Her çaldığında ne-
reden baksan 300 - 400 lira 
para vardı içinde. Biz para-
sında değiliz bu genç yaşta 
yakışmıyor. 300 lirayla ne 
yapabilir ki? Bir ay bir yerde 
çalışsa 3 - 4 bin lira maaş 
alır. 3 defa sadaka kutusu 
çalındıktan sonra güvenlik 
kamerası taktık ondan sonra 
tespit ettik arkadaşı. Sadaka 
kutusu koymaya devam edi-
yoruz. Çalınmazsa seviniriz, 
bu öğrencilere gidiyor destek 
amacıyla. Genç yaşta değ-
mez, nereye gitse çalışır. Zor 
değil herkes çalışıyor, müca-
dele ediyor” dedi. Hırsızlık 
anları güvenlik kamerası ta-
rafından kaydedildi. Görün-
tülere, müşteri gibi dükkâna 
girerek sipariş veren hırsız 
tezgahın boş olduğu bir 
anda sadaka kutusunu kol-
tuk altına koyduktan sonra 
telefonla konuşuyormuş gibi 
yaparak dükkandan ayrılma-
sı yansıdı.

4 kez sadaka
kutusunu 
ÇALDI

TEM otoyolu Bağcılar 
mevkiinde yağmurlu hava 
nedeniyle kayganlaşan 
yolda direksiyon hakimi-
yetini kaybeden motosiklet 
sürücüsü bariyerlere çarptı. 
Sürücü olay yerinde hayatını 
kaybederken, arkasındaki 
yolcu ağır yaralı olarak 
hastaneye kaldırıldı. Kaza, 
dün saat 14.00 sıralarında 
TEM otoyolu Bağcılar 
Göztepe Mahallesi mevkiin-
de meydana geldi. Kazada 
Murat K. hayatını kaybe-
derken, arkasında bulunan 
15 yaşındaki yolcu M.V.Y. 

yola yaralandı.  Kazanın 
hemen ardından olay yerine 
polis ve sağlık ekipleri sevk 
edildi. Polis ekipleri kaza 
bölgesinde güvenlik önlemi 
alırken sağlık ekipleri, yara-
lanan M.V.Y.’yi ambulansla 
hastaneye kaldırdı.

BARiYERLERE ÇARPTI
HAYATINI KAYBETTi

BEYOĞLU’NDA silahla karnın-
dan yaralanan Yusuf Çölgeçen’i, 
arkadaşları hastaneye bırakıp 
kaçtı. Çölgeçen yapılan tüm 
müdahalelere rağmen hayatını 
kaybetti. Çölgeçen’in arkadaşları 
tarafından hastane önündeki 
sedyeye bırakılması güvenlik 
kamerasına yansıdı. Olay, Beyoğ-
lu Kaptanpaşa Mahallesi’nde 2 
Ekim’de meydana geldi. İddiaya 
göre, henüz belirlenemeyen bir 
nedenle silahla karnından vurulan 
genç, arkadaşlarının durdurduğu 

otomobille hastane girişinde bulu-
nan sedyeye bırakıldı. Yaralı genç, 
tüm müdahalelere rağmen kur-
tarılamayarak hayatını kaybetti. 
Arkadaşları ise hastaneden kaçtı. 

Yaralıyı hastaneye götüren 
sürücü Bilal Mert Ekmen, “Ben 
yoldan geçiyordum. 4-5 kişi yo-
lumu kesti. ‘Arkadaşımız vurul-
du, hastaneye gideceğiz” dedi-
ler. Yaralıyı arabaya koydular. 
Yaralıyı hastaneye bıraktıktan 
sonra herkes kaçtı” dedi. Be-
yoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü 
Araştırma Büro Amirliği ekiple-

ri, sürücünün ifadesi ve güvenlik 
kamera kayıtlarından hareket 
ederek kaçan kişileri yakalamak 
için çalışma başlattı.

Yaralı genci bırakıp kaçtılar

KAZA, saat 00.00 sıralarında TEM-Av-
cılar Bağlantı yolu Haramidere 
mevkiinde meydana geldi. İddiaya 

göre, TEM Otoyolu, Bahçeşehir istikame-
tinden Avcılar istikametine seyir halinde 
olan sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 07 
ANR 632 plakalı otomobil, aynı istikamette 
gitmekte olan 34 ACE 696 plakalı otomobili 
sıkıştırdı. Direksiyon hakimiyetini kaybe-
den sürücü aynı istikamette seyir halindeki 
TIR’a çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil 
hurdaya dönerken iki kişi otomobilde sıkış-

tı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 
sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri 
tarafından yapılan kontrolde otomobilde 
sıkışan bir kişinin hayatını kaybettiğini, bir 
kişinin yaralandığı belirlendi.  

Sürücüler gözaltına alındı
Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin 
ardından ambulansla hastaneye kaldırılan 
yaralanın durumunun ağır olduğu öğrenil-
di. Kazaya sebep olan sürücüler gözaltına 
alınarak emniyete götürüldü.  DHA



4 11 EKİM 2021 PAZARTESİ İSTANBULwww.gazetedamga.com.tr

L afı uzatmadan konuya gireyim. Bilim
bize gösteriyor… İklim değişikliği,
beklenenden daha sert ve daha hızlı

bir şekilde geliyor… Son beş yılda sıcaklık
endişe verici bir şekilde, rekor düzeyde artı-
yor…  Bu artış, uzmanların ciddi ekonomik,
sosyal ve çevresel sonuçlar doğuracağını dü-
şündüğü limitin de üzerinde… Doğal afetler
daha yoğun ve sık ortaya çıkıyor… Dünya
benzeri görülmemiş olağanüstü hava 
koşullarına tanıklık ediyor… 

* * * *
2021 Nobel Fizik Ödülü de dünyanın

değişen iklimi gibi karmaşık fiziksel sistem-
leri anlamayı sağlayan çalışmaları nedeniyle
üç bilim insanına verildi… Salı günü açıkla-
nan Ödülün yarısı 90 yaşındaki Japonya 
doğumlu Amerikalı Syukuro Manabe ve
Alman Klaus Hasselmann’a verilirken ödü-

lün diğer yarısı ise İtalyan Giorgio Parisi’ye
verildi…. Manabe’nin çalışmaları atmosfer-
deki karbondioksitin dünya’nın yüzeyindeki
sıcaklığı nasıl artırdığını gösteriyor… Onun
çalışmalarının şu an kullanılan iklim model-
lerinin de temeli olduğu söyleniyor…

* * * *
Alman Hasselmann da iklim ve hava 

durumu arasındaki bağlantıyı kuran modeli-
nin yaratıcısı…  Hamburg'daki Max Planck
Meteoroloji Enstitüsü'nde görevli 90 yaşın-
daki Hasselmann’ın metodu atmosferin 
ısısının artmasının insanların yaydığı kar-
bondioksit olduğunu ortaya koyuyor…
Roma Sapienza Üniversitesi'nde çalışan 
73 yaşındaki İtalyan Parisi ise düzensiz kar-
maşık materyaller arasında gizli bir düzen
olduğunu ortaya koyan bir bilim insanı…
Onun keşfi sayesinde fizikte, matematik,

biyoloji, nörobilim gibi alanlarda pek çok
öğrenmek mümkün oluyor…

* * * *
İklim değişikliği üzerine çalışmalara

daha önce de Nobel ödülleri verilmişti…
Eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore ve
BM iklim paneli, küresel ısınmaya karşı
uluslararası eylemi harekete geçirmek için
2007 yılında Barış Ödülü'nü almıştı…  Wil-
liam Nordhaus de iklim değişikliğini Batı
ekonomik büyüme modeline entegre ettiği
için 2018 ekonomi ödülünün yarısını 
kazanmıştı…

* * * *
Her yıl merkala takip edilen Dünya 

Ekonomik Forumu'nun 2021 Küresel Risk-
ler Raporu da aynı konuya işaret ediyor…
Rapora göre, küresel ısınmanın etkileri gi-
derek daha şiddetli hale geliyor… Bugün-
lerde Microsoft’un kurucusu Bill Gates’in
bu yılın ortalarında yazdığı bir kitabı okuyo-
rum…  ‘How to Avoid a Climate Disaster:
The Solutions We Have and the Breakthro-
ughs We Need‘ isimli kitabında iklim konu-
sunda basit ama pratik bilgiler veriyor…
Pek çok dile çevrilmiş… Meraklılar için
baktım, kitap Türkçe’ye de ‘İklim felaketini
nasıl önleriz: Mevcut Çözümler ve 
Yapılması Gerekenler‘ adıyla çevrilmiş… 

* * * *
Bill Gates, kitabın girişinde şöyle yazı-

yor… ‘İklim değişikliği hakkında bilmeniz
gereken iki rakam. Birincisi 51 milyar. 
Diğeri ise sıfır. 51 milyar dünyanın her yıl 
atmosfere saldığı ton cinsinden sera gazı
miktarı. Bu rakam yıldan yıla artıyor.
Bugün bulunduğumuz nokta bu. Sıfır ise

hedeflememiz gereken rakam. Isınmayı ve
iklim değişikliğini önlemek için insanlar at-
mosfere sera gazı salmayı durdurmak zo-
runda. Hiçbir değişiklik olmadığı takdirde
etkisi büyük bir olasılıkla felaket olacak…‘
Kitabın içeriğini ilerde detaylı yazarım…

* * * *
Küresel ısınmadan, iklim değişikliğinden

en çok etkilenen sektörlerden biri de
tarım… İklim değişikliğine bağlı aşırı hava
olayları artıyor… Kuraklık, sel, aşırı sıcak-
lar veya soğuklar gibi pek çok aşırı olaylar-
dan her çiftçi olumsuz etkileniyor…
Dolayısıyla dünyada ekonomi gündeminin
en önemli maddelerinden biri de gıda fiyat-
larındaki artış… Birleşmiş Milletler Gıda
ve Tarım Örgütü tarafından açıklanan 
küresel gıda fiyatları endeksi yüzde 32 
artmış… Aralıksız 12 aydır yükselişini
sürdürüyor. Eylül 2011'den bu yana en
yüksek seviyeyi gördü… 
Bu nasıl devam edecek…

Dünya felakete doğru ilerliyor

S ilivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz
Türk Eğitim Sen Silivri Şubesi tarafından
Olta Restoranda düzenlenen istişare ve

değerlendirme toplantısına katıldı. İstanbul
9’Nolu Şube Başkanı İbrahim Ender Aktan, Si-
livri İlçe Temsilcisi Burak Atasoy Yılmaz sendika
üyesi öğretmenler ve aileleri ile gerçekleştirilen
toplantıda Başkan Yılmaz’a eğitime olan katkı ve
desteklerinden dolayı teşekkür plaketi verildi.

Emrine amade olacağız

Türk Eğitim Sen istişare toplantısında konuşan
Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “Silivri
Belediye Başkanı olarak her zaman eğitim ala-
nında vereceğiniz mücadele de sizlerin yanında
olacağımı buradan beyan etmek istiyorum” diye-
rek başladığı konuşmasında şu ifadelere yer
verdi; “Gazi Mustafa Kemal Atatürk, siz öğret-
menlere ‘Bu görevi ifa ederken yani fikri, vicdanı,
irfanı hür nesilleri inşa ederken başarınız sizin
beceriniz ve fedakârlıklarınızla taçlanacak.’ Yani
sizlere düşen görev, omuzlarınıza yüklenen so-
rumluluk çok büyük. Sizlerin omuzundaki so-
rumluluğu azaltmak ve eğitime katkı sağlamak
adına göreve gelmeden önce her sabah mutlaka
bir okulun aile birliği üyeleri ile toplantı yaptım.
Onların problemlerini dinledim. Silivri’deki eği-
tim için, çocuklarımız için gençlerimiz için ne ya-
pabilirizin sorusuna cevap aramak için
öğretmenlerimizle, okul aile birliklerimizle bir
araya geldik. Ve şunu söyledik; Biz Silivri’yi yal-
nızca çarşı meydanından, sahilden ibaret gören
bir anlayışla yönetmeyip, köylerin, mahallelerin
ve beldelerinde olduğundan hareketle bütüncül
bir anlayışla yöneteceğiz dedik. Silivri Belediyesi

olarak özel okullarla devlet okullarının arasında
her açılan makas farkını kapatacağız dedik. 8.
Sınıfı bitiren her çocuğumuzun bir yabancı dil
konuşabilmesi, bir enstrüman çalabilmesi ve li-
sanslı bir sporcu olabilmesi için sizin çocukları-
nızın emrine amade olacağız dedik. Özel
okullarla, devlet okullarının arasındaki makas
gibi merkezde bulunan devlet okulları ile köy
okullarının arasında da makas farkının açılmış
olduğunu fark ettik.”

Seferberlik başlattık

Konuşmasında eğitim ve öğretime alanında ger-
çekleştirilen proje ve yatırımlara da değinen Baş-
kan Yılmaz, “Göreve geldiğimizde bir seferberlik
başlattık. Silivri Belediyesi'nin kasasından tek
kuruş çıkarmadan köy okullarında kütüphanesi,
tiyatro salonu, bilgisayar odası olmayan okulu-
muz kalmayacak dedik. 12 köy okulumuzdan 10
tanesinde bu eksikleri giderdik. Bu salonların
yanı sıra tüm fiziki şartları boyasından, bilgisa-
yar sistemine, tuvaletlerinin yenilenmesine kadar
düzenlendi ve bitirildi. Bunları yapmak Silivri
Belediyesinin görevi değil ama biz yerel yönetim
olarak bu eksiklerin giderilmesine destek olmalı-
yız. Çünkü bu çocuklar bizim çocuklarımız. Gö-
reve gelir gelmez depremde zarar gören
Çeltik’deki 8 derslikli köy okulumuzu İçişleri Ba-
kanlığımız aracılığı ile yıkıp 6 ay gibi kısa bir sü-
rede yeniden yaptık. Ortaköy’deki Sezin Öztaş
okulumuzun yapımı devam ediyor. İstanbul Bü-
yükşehir Belediyesi’ne 25 yıllığına 4 adet büyük
arazimizin tahsisini yaptık. İki tane anaokulunu
bitirdik. Bir tanesi iade edildi diğerinin de yapı-
mına başlanacağı söyleniyor” dedi.

Bahçelievler Belediyesi istih-
dam oluşturmak ve ilçede bu-
lunan kadınlara katkı

sağlamak için Yenibosna Kuleli Par-
kı’nda El Emeği Festivalini başlattı. İn-
ternetten yapılan başvuruların ardından
80 stantta yaklaşık 150 kadın tezgah açtı.
16 Ekim Cumartesi gününe kadar süre-
cek sergide kadınlar, yapmış oldukları el
emeklerini açtıkları stantlarda satışa su-
narak aile bütçelerine katkıda bulunacak.
Festivalin açılışında konuşan Bahçeliev-
ler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır,
"Kadınlar evlerine destek sağlarsa ve
harçlıkları olursa inanın evde çok daha
rahat edecek, özgüvenleri artacak. Biz

kadınların evlerden dışarıya çıkıp sosyal
hayatta olmalarını istiyoruz. Lütfen özel-
likle kız çocukları okusun. Okuyarak iyi
bir meslekleri olacak. Biz Bahçelievler
Belediyesi olarak yaklaşık 2 buçuk yıldır
sizlerin hizmetindeyiz. Yaptığımız çalış-
maların tek amacı sizlere iyi hizmet ver-
mek. Daha mutlu ve güzel, barışçıl bir
ortam sağlamak” dedi.

Güzel satışlar yapıyoruz

Kendi tasarladığı el örgüsü çantalar ile
festivale katılan Aynur Durmuş, "Ben ta-
sarımcıyım, ancak 2 yıldır çalışmıyorum.
Hobi olarak tasarıma başladım sonra-
sında da sevdim. Sağ olsun belediye baş-

kanımız da bize böyle imkanlar sundu.
İnşallah daha da kalıcı bir yer olur, bunu
çok istiyoruz. Haftanın belirli günleri
ürünlerimizi sergileyeceğimiz bir yer
olursa çok seviniriz.  Bu alanlarda güzel
satışlar yapıyoruz” dedi.

3-5 kuruş kazanıyorum

Akşamları evde televizyon izlerken ürün-
lerini tasarladığını belirten Neriman
Ural, “İlk defa böyle bir etkinlik içinde
yer aldım ama çok memnunum. En
azından evde yaptığım el işi ürünleri bu-
rada değerlendirebiliyor ve paraya çevi-
rebiliyorum. Ev hanımı olduğum için
sigortam yok ve eşime bağımlı kalıyo-

rum. Ama böyle bir fırsatla kendim için
3-5 kuruş kazanıyorum. Bebek yelekleri
danteller, kazaklar, şapkalar, atkılar hepsi
var. Akşamları evde televizyon izlerken
yaptığım ürünleri satışa sundum” diye
konuştu. Amigurumi bebekler yapan bir
diğer tasarımcı kadın ise “Bunları evde
üretiyorum. Bir hobi olarak başladım ve
şu anda harçlığımı çıkarıyorum. Başkanı-
mız da seçimden önce bize böyle bir söz
vermişti ve bunu gerçekleştirdi. Başkanı-
mıza çok teşekkür ediyorum. Ziyaretçi-
leri buraya bekliyoruz, kadın el emeği
festivaline destek olsunlar. Ürünlerimizi
gayet de uygun fiyatlara veriyoruz”
ifadelerini kullandı. DHA

Bahçelievler'de başlatılan El Emeği Festivali, 150 kadının el emeği ürünlerini bir araya getirdi. Kadınlar, Yeni-
bosna Kuleli Parkı’nda oluşturulan alanda tasarımlarını satışa sunma fırsatı buldu. Bahçelievler Belediye Başkanı
Dr. Hakan Bahadır, "Lütfen özellikle kız çocukları okusun. Okuyarak iyi bir meslekleri olacak” mesajını verdi

Özellikle kız çocukları okusun

Türk Eğitim Sen Silivri Şubesi tarafından düzenlenen toplantıda konuşan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz,
eğitime desteğinin süreceğini belirterek, “Silivri’yi yalnızca çarşı meydanından, sahilden ibaret gören bir anlayışla
yönetmeyip, köylerin, mahallelerin ve beldelerinde olduğundan hareketle bütüncül bir anlayışla yöneteceğiz. 
Silivri Belediyesi olarak özel okullarla devlet okullarının arasında her açılan makas farkını kapatacağız” dedi

Halit çelİkbudak 
hcelikbudak@gmail.com

İnfo@gazetedamga.com.tr

ÖĞRETMENLERİMİZİN YANINDA OLACAĞIZ
“Arsası belediyemizce tahsis edilen ve yapımı Elginkan
Vakfıtarafından gerçekleştirilen Cumhuriyet Mahalle-
mizde 8 derslikli bir anaokulunu 3 ay sonra bitireceğiz”
diyen Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “Yine Elginkan
Vakfı ile özel çocuklarımızın eğitim alabileceği engelsiz
bir anaokulunun inşaatına çok kısa bir süre içinde başla-
yacağız. Yüzme havuzumuzu bitirdik yakında açılışını ya-
pacağız. Yine çocuklarımız için bir sanat okulunu da

Silivri’mize kazandıracağız. 2 buçuk yıllık görev süremizi
tamamladık. Önümüzdeki 2 buçuk yılda Silivri’de eğitime
yönelik problemlerin çok az konuşulduğu daha çok proje-
lerin, robotik kodlamaların, kültürün, sanatın, spor 
tesislerinin, konuşulduğu günlerde sizlerle beraber olaca-
ğımızdan hiç şüpheniz olmasın. Silivri Belediyesi olarak
öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin yanında ve destekçisi
olamaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Yenibosna Kuleli Parkı’nda El Emeği Festiva-
linde 80 stantta yaklaşık 150 kadın tezgah
açtı. 16 Ekim Cumartesi gününe kadar süre-
cek sergide kadınlar, yapmış oldukları el
emeklerini açtıkları stantlarda satışa sunacak.

Volkan Yılmaz, “Göreve
gelir gelmez depremde
zarar gören Çeltik’deki 8
derslikli köy okulumuzu
İçişleri Bakanlığımız ara-
cılığı ile yıkıp 6 ay gibi
kısa bir sürede yeniden
yaptık” dedi. 
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Hünerlerini
sergilediler
Bağcılar Belediyesi Bilgi Evleri öğrenci-
leri, bilim dünyasının kalbinin attığı 8.
Konya Bilim Festivali’nde hünerlerini
sergiledi. Siyasetçi ve yöneticilerin de
aralarında bulunduğu ziyaretçi grupları,
Bağcılarlı öğrencilerin çalışmalarını be-
ğendiklerini söyleyip onları tebrik etti

Konya Bilim Festivali, “Nasıl Yapılır?
Nasıl Çalışır?” temasıyla bu yıl 8'inci
kez kapılarını açtı. Sanayi ve Teknoloji

Bakanı Mustafa Varank’ın açılışını yaptığı festi-
valde bilimle büyüyen Bağcılar Belediyesi Bilgi Ev-
leri öğrencileri de iki stant açtı. Birbirinden farklı
çok sayıda yarışma, tasarım ve bilimsel etkinliğin
yer aldığı festivalde Bilgi Evleri çocukları da güneş
enerjisi ile dönen Mevlana, renkli mum yapımı,
gece lambası yapımı, şekilli ve renkli sabun yapımı
gibi sunumlarda bulunuyor. Kursiyerler, öğrenci-
lerle beraber yaptıkları materyalleri onlara hediye
ediyorlar.
İeriye taşıyacaklar

Yoğun ilgi gören festivalde siyaset ve yöneticiler de
Bağcılar Belediyesi stantlarına konuk oldu. Stant-
ları ziyaret eden AK Parti Genel Başkan Yardım-
cısı, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanı Dr.
Ömer İleri ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı
Uğur İbrahim Altay sergilenen eserler hakkında
bilgi aldı. Çalışmaları beğenen İleri ve Altay, öğ-
rencileri tebrik edip başarılar diledi. Araştırmacı
bireylerin yetişmesine destek olmak için öğrenci-
lere ortam sağladıklarını söyleyen Bağcılar Bele-
diye Başkanı Lokman Çağırıcı, “17 Bilgi Evimizde
öğrencilerimiz kendi ilgi alanlarına göre eğitim alı-
yorlar. Bilim sevdalısı çocuklarımız da festivallerde
hem kendilerini geliştiriyor hem de öğrendiklerini
akranlarıyla paylaşıyorlar. Bilim meşalesini çok ile-
riye taşıyacaklarına inanıyorum. Allah yollarını
açık etsin” ifadelerini kullandı.
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MURAT PALAVAR

İ nsan teknolojiyle daha ne kadar iç içe olacak
diye hiç düşündünüz mü? Bugün özellikle de
gençlerin telefonlara fazla bağımlı olmasından

şikâyet edildiğini görüyoruz, gelecekte olacakların
yanındaysa bu çok sönük bir örnek olarak kalabilir.
Transhümanizm kavramı kısaca insanı teknoloji
aracılığıyla fiziksel ve bilişsel açıdan geliştirip,
yaşlanma ve hastalanma gibi insani zayıf özellikle-
rin ortadan kaldırılması anlamına geliyor. Bir diğer
açıdan, insan bedeninin teknolojiyle iç içe olması 
diyebilirsiniz. Amaçladığı şey, zayıf insan türünü 
geliştirip “insan-ötesi” bir insan türü yaratmaktır
ve sandığınız kadar gerçeğe uzak bir bilim-kurgu
değildir, eğer etrafınıza bakarsanız bugün bile insan
hayatının geri dönüşü olmayacak şekilde teknolo-
jiyle iç içe geçmiş durumda olduğunu görebilirsiniz.

Görme problemi olanların hayatı boyunca göz-
lük-lens gibi bu sorunu ortadan kaldıracak eklenti-
ler kullanması, bir uzvunu kaybeden insanların
protezlerle hayatına devam etmesi ve hatta üşüyen
bir insanın çevresinde bulduğu malzemeleri işleye-
rek giysi yapıp üşümekten korunması bile teknoloji-
dir. İnsanın ihtiyaçlarına ulaşmak için çevresini
değiştirip kendisi için kullanmasına teknoloji diyo-
ruz. Yani bu sadece metal, elektrik ve makinelerle
olan bir şey değil.

Filmlerden aşina olduğumuz “Cyborg” kavramı
sibernetik organizma anlamına geliyor. Yani, yapay
parçaları olan canlı diyebiliriz. Cyborg dendiğinde
insanların aklında genellikle makine-insan birleşimi
canlanır, ancak bu sibernetik organizmanın ne olup
ne olmadığı konusunda oldukça tartışma vardır. Ki-
milerine göre günlük hayatında sürekli olarak bir
telefonla-bilgisayarla iç içe olup o cihazı sanki bede-
ninin bir parçasıymışçasına kullananlar Cyborg sa-
yılmaktadır. Fiziksel olarak bedene bağlı olmasa da
böyle cihazları bedenin eksik kaldığı şeyleri yap-
makta kullanabiliyoruz, örneğin insan bedeni sınırlı
bir mesafeye kadar seslenebilme yetisine sahipken
telefon aracılığıyla bu kapasiteyi bütün dünyaya ula-
şacak şekilde arttırmak çok kolay. Eğer bu açıdan
bakarsanız bugün yaşayan insanların büyük kısmı
Cyborg sayılır.

Gelecekteyse Elon Musk’ın Neuralink projesi gibi
insan beynini geliştirmeyi hedefleyen çalışmalarla
herhangi bir cihazı elimizde tutmaya gerek kalma-
dan bu tarz işleri düşünerek yapabilir hale gelebili-
riz. Bir şeyi merak ettiğinizde sadece düşünerek
Google’da arama yapabildiğinizi hayal edin. Böyle
bir gelecek hoşunuza gider miydi, yoksa korkutucu
mu olurdu?

İ stanbul Büyükşehir Belediye (İBB)
Başkanı Ekrem İmamoğlu; Trab-
zon’dan başlatıp, Gümüşhane ve

Bayburt’ta sürdürdüğü gezisini, Erzu-
rum’da noktaladı. Bayburt gezisi kapsa-
mında, Masat Köyü’ndeki Dede Korkut
Türbesi’ni ziyaret eden İmamoğlu'na
elma ikram edildi. Bayburt’tan Erzu-
rum’a doğru yola çıkan İmamoğlu’nun
konvoyu, farklı yerleşim yerlerinde dur-
duruldu. İmamoğlu, yol boyunca vatan-
daşlarla fotoğraf çektirdi.

Hep beraber göreceğiz

İmamoğlu, Erzurum’un Aşkale ilçesinde
vatandaşlara kısa bir konuşma
yaptı. Makam aracını kullanarak
yüksek bir noktaya çıkan ve bura-
dan vatandaşlara seslenen İma-
moğlu, “dadaş” diyarı
Erzurum’un mert, zorluk-
larla mücadele eden güzel
insanların memleketi oldu-
ğunu belirtti. “Aşkale de
Erzurum'un girişindeki en
özel noktalardan birisi”
diyen İmamoğlu, “Bu-
günkü atmosferde, özel-
likle siyasi birlikteliği,
siyaset üstü bir akılla
memleket meselesi görerek
yol yürüyen hem başta itti-
fak partileri Cumhuriyet
Halk Partisi ve İYİ Parti
olmak üzere, bütün bu sürecin
iyileşmesi için, halkla iş birliği ya-
parak yol yürümek isteyen bir süre-
cin sonunda, göreceksiniz az önce
ülkemiz adına dilediğim gelecek çok ya-
kındır. İnşallah o günleri hep beraber
göreceğiz. Çok sevdiğim İstanbul'da bu-
lunan bir kardeşiniz, bir hemşehriniz
olarak, sizlerin gurur duyacağı işler
yapma konusunda hassas bir yol arka-
daşınız olduğumu bilin lütfen. Duaları-
nızı esirgemeyin. Hepimiz için,

çocuklarımız için, gençlerimiz için, ha-
nımefendiler, beyefendiler için, emekçi
dostlarımız için hepimiz için çok az
kaldı. Her şey çok güzel olacak” ifadele-
rini kullandı.

İyi ki varsınız

Aşkale üzerinden Erzurum’a ulaşan
İmamoğlu’nu; coşkulu bir kalabalık kar-
şıladı. İmamoğlu, kentin tarihi ve sem-
bol yapısı Çifte Minareli Medrese
önünde vatandaşlarla bir araya geldi.
Yüksek bir noktaya çıkan İmamoğlu,
vatandaşlarla buradan seslendi. Son 2
gündür yaptığı

ziyaretleri özetleyen İmamoğlu, “Bu
güzel dadaş diyarında olmak, sizleri se-
lamlamak bizim için gururdur. İyi ki var-
sınız. Allah'ım hepimizi korusun. Güzel
bir gelecek olsun. Tabii Erzurum'a gelip
Çifte Minareyi görmek, tarihimizi orada
yaşamak, Ulu Cami'ye girmek, orada
ülkemiz için dua etmek güzeldir. Allah,
güzel duaları kabul eder” dedi.

Her şey çok güzel olacak

Erzurum’un ardından İstanbul’a döne-
ceğini aktaran İmamoğlu, “Emin olun
ki, İstanbul'da size, ‘Ahlaklı, dürüst, va-
tandaşıyla konuşan, insan ayırt etmeyen
bir sürece hizmet eden, sizlerin gurur
duyacağı, bizim tanıdığımız bu arkada-

şımız, bu kardeşimiz, bu hemşerimiz
ülkemizin en büyük, en büyük, en

güzel şehrine hizmet ediyor’ de-
dirtmek için çok çalışıyorum”

ifadelerini kullandı. “Günün
sonunda ülkemizin güzel bir
geleceğe ihtiyacı var” diyen
İmamoğlu, “Çocuklarımı-
zın iyi eğitim aldığı, genç-
lerimizin iş imkanıyla
buluştuğu, hanımefendi-
lerin, beyefendilerin hu-
zurlu bir yaşam yaşadığı,
herkesin birbirine hoşgö-
rüyle baktığı, birbirini
sevdiği, saydığı bir gele-

ceğe ihtiyacımız var. Zor
bir hastalık dönemi geçir-

dik. Zor bir ekonomik süreç yaşıyoruz.
Göreceksiniz her şey güzelleşecek. Az
kaldı. Birliktelikle, beraberlikle, siyaset
üstü düşünerek, memleketimizin ve mil-
letimizin geleceğini düşünerek, çok çalı-
şarak, sizlerin de halkımızın da
katkısıyla çok az bir zaman sonra, size
söz veriyoruz ki; her şey çok güzel ola-
cak. Allah, hepinizi korusun. Güzel gele-
cek bizimle beraber olsun. Hep beraber
çok güzel günlere yürüyelim diyorum.
Dadaş diyarı bu güzel Erzurum'umuzu
selamlıyorum” açıklamasını yaptı.

Pozitif duygularla geldim

Çifte Minareli Medrese’nin tarihçesiyle
ilgili bilgi alan İmamoğlu, “Erzurum'da
sizlerle beraber olmak, elbette benim
için büyük bir keyif. Bugün, dadaş diyarı
Erzurum'dayız. Gümüşhane, Bayburt
ziyaretimiz var. Gümüşhane'de güzel bir
okulun başlangıcını yaptık. Dönüşü-
müzü de Erzurum'dan yapmak istedim.
Erzurum'a gelmişken, özellikle Erzu-
rum'un simgesel alanlarını, başta Çifte
Minare olmak üzere, Ulu Cami’yi, Er-
zurum Kongresi'nin yapıldığı yapıyı ge-
zerek, oradaki tarihi tekrar hissederek
İstanbul'a dönmek istedim. Dadaş diya-
rında olmak keyifli, insanıyla bir arada
olmak keyifli. İnsanın kendini gerçekten
çok güçlü, çok daha cesur hissettiği bir
şehirdir Erzurum. Bu manada bu geziye
eşlik eden, bize katkı sunan hem Cum-
huriyet Halk Partisi İl Başkanı’na hem
İYİ Parti İl Başkanı’na, yöneticilerine
çok teşekkür ediyorum. Halkımızın te-
veccühüne teşekkür ediyorum. İstan-
bul'da biliyorum ki çok yoğun
Erzurumlu var. Dolayısıyla Erzurumlu-
lara, aynı zamanda Erzurum kökenli İs-
tanbullulara hizmet ediyorum. Umarım
onların da mutluluğunu, huzurunu pe-
kiştirecek bir yönetimi var ederiz. Ülke-
mizin güzelliklere ihtiyacı var. Buraya
gerçekten çok pozitif duygularla geldim.
Bu duyguların daha da yukarı çıkararak
İstanbul'a döneceğim.”

Sen İstanbul’dan
Daha Güzelsin

Duvarı nem
insanı gam

öldürür!

Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan
Saylan Kültür Merkezi ödüllü bir baş-
yapıta ev sahipliği yaptı. 21. Afife

Ödülleri ve 2017 TEB Ödülleri'nde Murat Mah-
mutyazcıoğlu'na Cevat Fehmi Başkut - Yılın
Oyun Yazarı ödüllerini kazandıran 'Sen İstan-
bul’dan daha güzelsin' adlı oyunda Esin Umulu,
Şebnem Köstem ve Yeliz Şatıroğlu’nun perfor-
mansı salonu dolduran Maltepeli tiyatroseverler
tarafından ayakta alkışlandı. Bir ailenin üç kuşak
kadınının, anne, kızı ve torunun sürekli değişen
bir ev ekseninde birbirlerine söyleyemedikleri ve iç
seslerinden oluşan bir dertlenmeyi, kâh güldüre-
rek, kâh düşündürerek anlatan oyunun sonunda
oyunculara plaketleri Festival jürisi Antalya Üni-
versitesi Antalya Devlet Konservatuarı Sahne
Bölüm Başkanı Doç. Dr. Birgül Yeşiloğlu Güler
tarafından verildi. Etkileyici oyunun sonunda
oyunculara Maltepeli kadınların el emeği göz
nuru olan tabak da hediye edildi.
Büyük alkış aldı

3. Uluslararası Maltepe Tiyatro Festivali üçüncü
gününde ise İspanya’dan konuklarını ağırladı. İs-
panya Galiçya Devlet Tiyatrosu tarafından sah-
nelenen ‘Serva Me Servabo Te – Karşılıklı İyilik’
adlı 8 kişilik performans gösterisi büyük beğeni ve
alkış aldı. İlk prömiyerini Maltepe’deki festivalde
gerçekleştiren devlet tiyatrosu, patlama sonucu
çökmüş 20 katlı bir binayı hayal ederek, sevgi,
dans ve birlik olma konularını içeren bir perfor-
mans gösterisi sundu. Büyüleyici müzikal perfor-
mans izleyenlerden tam not alırken, İspanya
Galiçya Devlet Tiyatrosu Müdürü  Alonso tiyat-
roseverlere hayran kaldığını belirtti. 

Maltepe Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler
Müdürlüğü’nün düzenlediği 3. Uluslararası Tiyatro
Festivali'nde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir
Tiyatrosu’nun sahnelediği ödüllü ‘‘Sen İstanbul’dan
Daha Güzelsin’ oyunu büyük beğeni topladı

Silivri Belediyesi ve Isı Su Ses ve
Yangın Yalıtımcıları Derneği
(İZODER) iş birliğiyle düzenlenen 
Binalarda Su Yalıtımı Semineri
gerçekleştirildi. Seminerde konuşan
Belediye Başkan Yardımcısı Harun
Akkan, “Eskilerin de dediği gibi
‘duvarı nem insanı gam öldürür” dedi

damgaweb@gmail.com

Mert AVCU
alimertavcu@gmail.com

MAKİNE-İNSAN

2023’te darbeleri
tekrar yeneceğiz!

Ak Parti Başakşehir İlçe Danışma Meclis Toplan-
tısı'nda konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,
“ 2023'te, 28 Şubatı yeniden yeneceğiz, 2023'te
darbeleri tekrar yeneceğiz. 2023'te 17-25 Aralık'ı
yapanları yeniden yeneceğiz. 2023'de FETÖ'yü
yeneceğiz, PKK'yı yeneceğiz” diye konuştu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bahçeşe-
hir Kültür Sanat Merkezi'nde Ak Parti Ba-
şakşehir İlçe Danışma Meclis Toplantısı'na

katıldı. Toplantıda konuşan İçişleri Bakanı Süley-
man Soylu, "Siirt'te yakın zamanda Sayın Cumhur-
başkanımızın teşviklerle açılacak olan bir fabrikaya
gittik. Bir çinko fabrikası. Türk-Katar Yatırım Ortak-
lığıyla gerçekleşmiş. Türkiye 250 bin ton çinko tüke-
tiyor ve bunun tamamını ithal olarak alıyor. Huzur
şehri Siirt'te terörün üzerinden geçtiği, terörü tasfiye
eden, bu şehir Siirt'te yatırımcılarımız geldiler.
Orada 110 milyon dolarlık bir yatırımı birinci etapta
gerçekleştirdiler. Bitmedi. 30 bin ton, iki ay sonra, 50
bin ton, bir yıl sonra 90 bin ton, inşallah üç yıl, dört
yıl içerisinde de Türkiye'nin artık bir daha çinko ithal
etmesine gerek kalmadan hem cari açığımıza pozitif
yönde bir etki sağlayacak 250 bin ton çinkoyu orada
üretecek ve aynı zamanda da onun yanında kurşun
izabe tesisinde gerçekleştirecek bir yatırımla hem is-
tihdamla hem Siirt'e bir katkıyla hem de Türkiye'ye

bir katkıyla beraber çok önemli bir yatırımın altına
imza atacak. Şimdi söyleyeyim. Cumhurbaşkanımız
bugün 26 fabrika açmış. Bir önemli. Tesisin altına
imza atmış. Siirt'te fabrikalar açılıyor. Mardin'de
fabrikalar açılıyor. Organize sanayi bölgeleri yetmi-
yor. Ben 'Oh' demeyeyim de kim 'Oh' desin" dedi.
Hainleri yeneceğiz

Bakan Soylu, "2023'te, 28 Şubatı yeniden yeneceğiz,
2023'te darbeleri tekrar yeneceğiz. 2023'te 17-25
Aralık'ı yapanları yeniden yeneceğiz. 2023'de FE-
TÖ'yü yeneceğiz, PKK'yı yeneceğiz ve 15 Temmuz
hainlerini yeneceğiz. Bizimler beraber kimler var bi-
zimler beraber ezani muhabbeti ile gökleri buluştu-
ran Ayasofya var. Bizimle beraber Terör örgütüne
evladını kaptırmış kimsenin sahip çıkmadığı Cum-
hurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan'ın elini uzattığı
'Yalnız değilsiniz' dediği ve onların inadı ile terör ör-
gütünü çökertmeye çalışan Diyarbakır Anneleri var"
açıklamalarında bulundu. DHA

Silivri Belediyesi ve Isı Su Ses ve Yangın
Yalıtımcıları Derneği (İZODER) işbirliği
ile hazırlanan binalarda yalıtımının yaygın-

laşması, bilinçli yalıtım teknikleri ve yalıtımın milli
ekonomiye katkılarının anlatıldığı yalıtım sistemleri
seminerleri devam ediyor. Bu kapsamda Önder Yıl-
maz Tiyatro Salonunda “Binalarda Su Yalıtımı” ko-
nulu seminer gerçekleştirildi. Seminere Silivri
Belediye Başkan Yardımcıları Harun Akkan, Hasan
Solak, İZODER Teknik İşler ve Eğitim Sorumlusu
Güneş Yüzügür, İZODER Su Yalıtım Komisyonu
Üyeleri Jozef Bonfil, Mazlum Budak, inşaat mü-

hendisleri ve mimarlar katıldı. Seminerin açılış ko-
nuşmasını yapan Silivri Belediye Başkan Yardımcısı
Harun Akkan, binalarda yalıtımın çok önemli oldu-
ğuna dikkat çekerek, “Eğitim noktasında çok ilerledi-
ğimizi düşündüğümüz günümüzde bile binalarımızla
ilgili maalesef çok ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Eskilerin
de dediği gibi ‘duvarı nem insanı gam öldürür.’ Bi-
naya duvara bir yerden su girdiği zaman özellikle
bunu riskli binaların yıkımını gerçekleştirdiğimiz
zaman da görüyoruz su almış binaların betonları
kum şeklinde. Demirler hiç mukavemet gösteremeye-
cek hale gelmiş” dedi.  

ERZURUM’DAN
SIYASI MESAJ!

Karadeniz ve Doğu Anadolu ziyaretlerini sürdüren İBB Başkanı
Ekrem İmamoğlu, bu kez Erzurum'da konuştu. Erzurum'da da siyasi

mesajlar veren İmamoğlu, “Az kaldı. Birliktelikle, beraberlikle, 
siyaset üstü düşünerek, memleketimizin ve milletimizin geleceğini

düşünerek, çok çalışarak, sizlerin de halkımızın da katkısıyla çok az
bir zaman sonra, size söz veriyoruz ki; her şey çok güzel olacak” dedi

ÇOCUKLARIMIZ, GENÇLERİMİZ VE HEPİMİZ İÇİN ÇOK AZ KALDI; HER ŞEY ÇOK GÜZEL OLACAK!

İmamoğlu; Cumhuriyet Caddesi üzerindeki Ulu Camii’ni de ziya-
ret etti. Ulu Cami’de dua eden İmamoğlu, Cumhuriyet Caddesi ile

kentin önemli noktalarından Taşhan’da da esnaf ziyaretleri gerçek-
leştirdi. Esnafın sorunlarını dinleyen İmamoğlu, vatandaşların fotoğ-
raf çektirme isteklerini yerine getirdi. Son olarak Kurtuluş Savaşı’nın

mihenk taşlarından Erzurum Kongresi’nin yapıldığı Kongre Bi-
nası’nı ziyaret eden İmamoğlu, tarihi kongrenin yapıldığı sıra-
larda oturdu. İmamoğlu’nun Erzurum ziyareti, başladığı gibi,

vatandaşların yoğun ilgisi altında son buldu.

KONGRE BİNASINI
ZİYARET ETTİ
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UCLG tarafından düzenlenen ve Kütahya’da
devam eden ‘2. Dünya Aracı Şehirler Fo-
rumu’ tamamlandı. Kütahya Belediyesi mec-

lis salonunda 60’tan fazla ülkeden 500 üst düzey temsilci,
çevrimiçi ve yüz yüze yapılan görüşmelerde iklim, göç ve
küresel ısınma konularını masaya yatırdı.  Forumun son
gününde gerçekleştirilen oturum 5 farklı dilde online ola-
rak yayınlandı.   UCLG Genel Sekreteri Emilia Saiz,
dünya genelinde şehirler ve sorunlarının konu edildiği
formda büyük kentlere göç nedenlerini anlattı.

Şehirler güçlendirilsin

Küçük şehirlerin çok daha fazla öneme sahip olduğunu
kaydeden Saiz, “Burada bu şehirleri bir araya getirerek
sorunlarını paylaşmalarını ve birlikte karar vererek güç-
lenmeleri için onları yönlendiriyoruz. Aracı şehirler özel-
likle dünyanın iklim krizi, iş bulma ve istihdam gibi
önemli sorunlarının çözülmesi için kritik öneme sahip.
Aracı şehirlerden Kütahya’da iklim krizi ve göçün nasıl
önlenebileceğine dair gözlemlediğimiz çok güzel bir
örnek var. Burası seramik şehri ve seramik yıllardır diren-
çliliğin sembolü. Bütün Kütahya’nın bu alanda çalıştığını
gördük. Bu da demek oluyor ki, seramik dirençli ve sür-
dürülebilir bir alan. Bu gibi iş alanları daha fazla yaratı-
lırsa, küçük şehirlerden büyük şehirlere giden göç
önlenecek. Bütün bunlar için yapmamız gereken aracı şe-
hirlerin güçlendirilmesi, yaşam kalitesini artıracak ola-
nakların sunulması” dedi.

Girişimlerimiz sürecek

Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık ise forum-
daki sonuçların tüm dünyaya duyurulacağını belirterek
şunları söyledi: "Çevrimiçi olarak 60’ın üzerinde ülke ve
500’ün üzerinde bir katılımcı forumda bilgileri paylaştılar.
Ülkemiz sınırları içerisinden de seramik şehirlerinden
10’a yakın şehrimizin temsilcileri katıldı. Bu forumdan
sonra Türkiye Seramik Şehirleri Ağını kurup, Avrupa Se-
ramik Şehirleri Ağına üye olma konusunda da girişimle-
rimiz sürecek. Bu konuda da inanıyorum ki,
paydaşlarımız Türkiye’de seramik üretiminin yüzde
80’ini karşılayan Kütahya’nın hakkın teslim edeceklerdir.
Dünya seramik piyasasında da ciddi bir paya sahip olan
ilimiz özellikle çini, seramik ve porselen sanayinde ulus-
lararası karşılığını alacaktır” şeklinde konuştu.

İstihdam
artarsa
göç azalır
Birleşmiş Şehirler ve Yerel Yönetimler
(UCLG) Genel Sekreteri Emilia Saiz,
"Aracı şehirler özellikle dünyanın iklim
krizi, iş bulma ve istihdam gibi önemli
sorunlarının çözülmesi için kritik
öneme sahip. Kütahya, seramik şehri
ve seramik yıllardır dirençliliğin sem-
bolü. Bu gibi iş alanları daha fazla
yaratılırsa, küçük şehirlerden büyük
şehirlere giden göç önlenecek" dedi

2021'in bahar aylarında 2 binin üze-
rinde katılımcıyla yapılan araştırmaya
göre; pandemi nedeniyle yaşanan so-
kağa çıkma kısıtlamaları ve restoranla-
rın kapanması İngiltere'de paket servis
harcamalarını neredeyse yarı yarıya ar-
tırdı. 2019 yılında paket servise kişi başı
yapılan yıllık harcama yüzde 42'lik ar-
tışla 452 sterlinden 641 sterline çıktı.
Dijitalle büyüdü

Araştırmayı değerlendiren KPMG Tür-
kiye Gıda ve İçecek Sektör Lideri Banu
Kürk, “Paket servis sektörü, 2019 yı-

lında dijital uygulamaların agresif bü-
yüme stratejileriyle hareketlendi, bu uy-
gulamalardaki ikram ve sipariş kolaylığı
seçenekleri nedeniyle büyüme gösterdi.
Pandemi etkisi altında geçen 2020 yı-
lında sektördeki büyüme hızlandı ve bu
büyümenin kalıcı olacağını söyleyebili-
riz. Paket servis artık herkesin vazgeçil-
mezi ve muazzam bir potansiyel taşıyor.
Ancak işletmeler çoklu kanallardan hiz-
met verebilecek şekilde bir dönüşüme
ihtiyaç duyuyor. Eski lokasyon stratejile-
rinden uzaklaşmak, yeni iş planları ha-
zırlamak gerekiyor. Diğer taraftan

tüketici; indirim, fırsat gibi tekliflerin ge-
lecekte daha sık sipariş vermelerini sağ-
layacağını söylüyor. Bu noktada
müşteriyi daha iyi tanımak, kişiselleşti-
rilmiş hizmetler sunmak önem taşıyor”
dedi.
Telefonla sipariş geriledi

Araştırmaya göre pandemi ile birlikte
üçüncü parti platformlar üzerinden ve-

rilen siparişler arttı. Üçüncü parti plat-
formlar üzerinden sipariş verenlerin
oranı 2019'da yüzde 34 iken 2021'de
yüzde 37 oldu. Telefonla siparişte ise
düşüş görüldü. 2019'da sipariş yöntemi
olarak telefonu tercih edenlerin oranı
yüzde 43 iken 2021'de bu oran yüzde
39'a geriledi. Katılımcıların yüzde 65'ine
göre, satın alma kararlarında en önemli
etken ürün kalitesi.

Hu kuk Danýþman larý: av. uğur SayaNer, av. Mustafa eNgİN
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5 BIN TON PLASTIK
COPE GIDIYOR!

Canlı takip dönemi başladı
GKN Kargo, İstanbul’da
bir otelde düzenlenen yö-
netim toplantısı ve eğitim

etkinliğiyle 5 bin yeni istihdam müj-
desi verdi. Toplantıda 2022 yılı hedef-
leri de açıklandı. Şirketin Yönetim
Kurulu Başkanı Gökhan Akyürek,
pandemiyle birlikte dijitalin ön plana
çıktığına dikkat çekerek, “Pandemiyle
birlikte tedirgin olduk; yatırımlarımız
ve hedeflerimiz vardı. Bunların hepsi-
nin duracağını düşündük ama dijital
dünyanın büyüklüğünü ön göreme-
miştik. Buna rağmen hızlı bir şekilde
dijital ve inovasyona büyük bir adım
attık. Pandeminin çıkmasıyla, tüketici
ister istemez e-ticaret tarafına yö-
neldi. Pandemi sektör için pozitif ge-
lişmeler yarattı ve bize çok şey kattı”
ifadelerini kullandı.
Rekabet getirmek istedik

Pandeminin gelmesiyle küçülme ya-
şanmasını beklerken, teknoloji ata-
ğıyla büyüme kat ettiklerini belirten
Akyürek, “2019 ile 2020 arasında biz
yüzde 50-60 arasında küçülme bek-
lerken, yüzde 150-200 büyüme ile
karşılaştık. Yolumuz daha çok uzun,
dijitale ve inovasyona ayak uydur-
maya devam edeceğiz. 2019-2020

arasında 450-500 ek istihdam sağla-
dık. Şu an hem mağazacılık hem de
e-ticaret yoğun bir şekilde devam edi-
yor. Bunları gördükçe biz de piyasaya
yeni soluk getirmek, sektöre yeni bir
rekabet getirmek istedik. İlk 6 ay içeri-
sinde yaklaşık 300’ün üzerinde yetkili
servis sağlayıcıları, ek olarak 18 ak-
tarma merkezini, 24-25 aktarma mer-
kezine tamamlayacağız” dedi.
Ciddi destek sağladık

Sektörde yaptıkları dijital çalışmalarla
fark yaratmayı hedeflediklerini belir-
ten Akyürek, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Bizim öne çıktığımız kısım, sistemi-
miz ve alt yapımız. Piyasaya yenilik
getirmek istedik. Herkes hizmetini ye-
rine getiriyor, teslimatını yapabiliyor.
Biz bunları yaparken dijitale önem
vermek istedik. Yazılımımıza ciddi bir
destek sağladık. Kargomu bulama-
dım, ürünüm gelmedi, sorun yaşıyo-
rum, düğünüm var, teslimatın acil
olması lazım gibi merkez müşteri hiz-
metlerine sorular geliyor. Bunların
önüne geçmek için tüketiciler, hem
pazarlardan hem de markaların on-
line sitelerinden SMS kodları gelir.
SMS kodları da flygkn sistemine
düşer. O sistemden SMS koduna tık-

ladığımız zaman direkt o anda,
'Kargo teslimatta mı, yolda mı, yol-
daysa saat kaçta varabilecek, trafik
yoğunluğu çok fazla ben gelip alabilir
miyim? Güzergahta buluşabilir
miyiz?' gibi anlık seçeneklerle What-
sApp desteği ile hizmet sağlıyoruz.
'Evde yokuz, bulamadık, geldik, göre-
medik' gibi sorunları çözerek yüzde
99 müşteri memnuniyetine ulaşaca-
ğız” şeklinde konuştu. DHA

Karbon vergisi iş dünyasının gündemine oturdu. Abdi İbrahim Kamu İlişkileri Direktörü Dr. M. Oğuzcan Bülbül, sektörü vergiden
kurtarma yolunda ilaçta geri dönüşümü mümkün kılacak mevzuat değişikliğini beklediklerini söyledi. Bülbül, “Her yıl 5 bin ton
plastik ve 2 bin ton alüminyum çöpe gidiyor. Bu konuda bir dönüşüm seferberliği başlatmak için çaba gösteriyoruz” dedi

BÜYÜME KALICI OLACAK
Yapılan araştırmaya göre, pandemide hızlı bir büyüme yakalayan paket
servis sektöründe bu trend devam edecek. Uluslararası araştırma, denetim
ve danışmanlık şirketi KPMG, İngiltere'de paket servis sektörünü inceledi

MEVZUAT
DEĞİŞİKLİĞİ
BEKLİYORUZ

P aris Anlaşması, Avrupa Yeşil
Mutabakatı derken iş dünyasının
ana gündemi karbon vergileri

haline geldi. Bu yıl 5'inci sürdürülebilirlik
raporunu yayınlayan Abdi İbrahim'in
CEO'su Dr. Süha Taşpolatoğlu, “Sürdü-
rülebilirlik artık ‘yaparsak iyi olur' diyebi-
leceğimiz aşamayı geçti, bir iş yapış şekli
haline geldi” dedi. Taşpolatoğlu sektö-
rün karbon vergisi ile rekabet gücünü
kaybetmemesi için mevzuat değişiklikle-
rine ihtiyaç olduğunu belirterek, “Bugün
iş dünyasının gündeminde ‘yeşil' var. Bu
işin ticari tarafı da olacak” diye konuştu.
Abdi İbrahim Kamu İlişkileri Direktörü
Dr. M. Oğuzcan Bülbül ise Türkiye'de
mevzuat izin vermediği için ilaçların geri

dönüşüme girmeyip yakıldığını anlattı.
Bülbül, “Bu nedenle her yıl 5 bin ton
plastik ve 2 bin ton alüminyum çöpe gi-
diyor. Bu konuda bir dönüşüm seferber-
liği başlatmak için çaba gösteriyoruz, bir
mevzuat değişikliğine ve kendini finanse
eden bir dönüşüm organizasyonuna ih-
tiyaç var” ifadesini kullandı.

Pazarlık gücü artıyor

2030 yılına kadar karbon nötr bir şirket
olmayı hedeflediklerini belirten CEO
Taşpolatoğlu, yerli bir şirketin üretimde
güçlü olmasının önemini şu örnekle an-
lattı: “Biz yerli eşdeğer ilaç üretebildiği-
miz için sosyal güvenlik kurumunun
pazarlık gücü artıyor. Sadece ürettiğimiz

4 eşdeğer ilaçla SGK'ya 45 milyon dolar
avantaj sağladık. Ürettiğimiz bir onkoloji
ilacı ile yine SGK'ya ihalede 35 milyon
dolarlık fiyat düşüşü sağladık. Abdi İb-
rahim ülkeye 645 milyon dolarlık katma
değer yarattı” dedi

3D eczanede üretilecek

3D eczaneler geliyor. Üzerinde çalışılan
projeye göre web sitesine laboratuar tah-
lilleri yüklenecek, hangi vitaminlere ihti-
yaç varsa ona uygun kişiye özel
vitaminler 3D eczanelerde üretilecek,
kargo ile ulaştırılacak. Abdi İbrahim'in
bir diğer projesi ise prospektüssüz, kare-
kod'la bilgi alınan yeni nesil ilaç kutuları.
Ancak bunun için de elbette mevzuat de-

ğişikliği bekleniyor.

Almanya'da şirket kurulmuş

Abdi İbrahim bundan 15 yıl önce dün-
yanın en büyük ilk 100 ilaç şirketi arasın-
daydı. Ancak TL'de geçen zamanda
yaşanan sert değer kaybı, pek çok Türk
şirketi gibi onun da değerini dolar ba-
zında eritti ve global ligde sıra kaybetme-
sine neden oldu. Dr. Süha Taşpolatoğlu
tekrar ilk 100'e girmek için çalıştıklarını
söyledi. Abdi İbrahim kur riskini mini-
malize etmek ve global bir marka olmak
için yurtdışı yatırımlarına başlamış. Al-
manya'da şirket kurulmuş, Suudi Ara-
bistan, ABD ve birkaç Avrupa ülkesi
sırada.

Kargo sektöründe dijitali büyük oranda kullandıklarını belirten GKN Kargo Yönetim Kurulu
Başkanı Gökhan Akyürek, taşımacılıkta ‘canlı takip’ dönemini başlattıklarını söyledi

SEKTÖRE SOLUK GETİRECEĞİZ
Şu anda ortalama taşınan günlük paket sayısının 300-350
bin seviyesinde olduğunu söyleyen Akyürek, “Bizim ami-
ral gemimiz moda ve perakende tarafı. Türkiye’de moda
ve perakendenin en büyükleriyle çalışıyoruz. Şu anda 350
bin olan paket sayımız, yılbaşında yani 3 aylık süreçte 600-
650 bin seviyesi, son 3 ayda da mart-nisan ayında da 1 mil-
yon paket hedefimize ulaşacağız. Ulaşmak zorundayız
çünkü yatırımlarımız, ön görülerimiz ve hedeflerimiz
bunlar üzerine kurulu. Hem 5 bin ek istihdam yaratarak
hem de günlük 1 milyon paket seviyesine ulaşarak 24 ak-
tarma merkezi ile 300’ün üzerinde yetkili servis sağlayıcı-
ları ile piyasaya ciddi bir soluk getireceğiz” dedi. 
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İttifak konusu
gündemde yok

M HP lideri Bahçeli, partisinin
Ankara Ticaret Odası Fuar ve
Kongre Merkezi'nde düzenle-

diği 'Türkiye'nin Asli Gücü Analar Bacı-
lar Kurultayı'na katıldı. Burada konuşan
Bahçeli, kurultayda emeği geçenlere te-
şekkür etti. Bahçeli, 3 Eylül 2019'da bir
grup annenin HDP Diyarbakır İl Baş-
kanlığı'nın önünde oturma eylemi başlat-
tığını, bu protestonun dalgalar halinde
İzmir, Van, Hakkari, Şırnak, Muş ve Al-
manya'ya kadar yayıldığını söyledi. Dağa
zorla, tehditle, baskıyla veya akılları çeli-
nip kandırılarak götürülenlerden 32'sinin
geri dönüp anneleriyle kucaklaştığını be-
lirten Bahçeli, "Anaların nefesi kanlı
örgüt PKK'nın ensesindedir. HDP, terö-
rist devşirme mekanizmasını ara durağı-
dır. Bu bölücü ve yıkıcı terör partisinin ön
kapısından giren, arka kapısından
PKK'nın kamplarına, mağara deliklerine
yollanmaktadır. HDP'nin ön kapısından
giren, arkadan silahlanarak terörist ka-
muflajı giyerek çıkmaktadır. Bu itibarla
HDP eşittir PKK'dır, YPG'dir, PYD'dir,
bundan mülhem terörizmin siyasi orga-
nizasyonudur. Hiç kimse aklımızla alay
etmesin. Bir yanda yandaşlarını ölüm
oruçlarına mahkum eden, diğer yanda
tıka basa kebap yiyen bölücü kebapçılar-
dır. HDP'ye destek, PKK'ya destektir.
HDP'yle ortaklık, PKK'yla ortaklıktır"
dedi.

Adalete hesap verecekler

Bahçeli, HDP'yi meşru görmenin analara
hakaret, bacılara hürmetsiz, şehitlere ve
gazilere ise hıyanet olduğunu belirterek,
"HDP'nin kapatılması, anaların yürekle-
rine su serpecektir. HDP'nin kapatılması
anaların ümitlerini yeşertecek, derin bir
nefes aldıracaktır. Dökülmüş şehit kanla-
rının yerde kalmaması için PKK'nın HDP
isimli ayağı kırılmalıdır, kapısına da hiçbir
maymuncukla açılmayacak bir kilit asıl-
malıdır. HDP/PKK varsa çocuklar, genç-
ler güvende değildir. HDP/PKK varsa
milli geleceğimiz, ekonomimiz, sosyal ba-
rışımız, toplumsal huzurumuz güvence-
den mahrumdur. Geldiğimiz bu aşamada

teröristlerin ne yatacak bir yeri, ne kaça-
cak bir meskeni, ne de saklanacak emni-
yetli bir alanı kalmıştır. Bölücü teröristler,
bölücü siyasiler gibi adaletin karşısında
hesap vereceklerdir" diye konuştu.

Utanç verici bir rezalet

Bahçeli, teröre yardım ve yataklık yapan
muhasım güçlerin Türk milletinin sabrını
zorladığını söyleyerek, şunları kaydetti:
"Türkiye'nin Suriye'deki askeri varlığını,
ABD'nin ulusal güvenliğine karşı alışıl-
madık ve olağanüstü bir tehdit olarak de-
ğerlendiren ve bunu Temsilciler
Meclisi'ne bir mektup vasıtasıyla bildire-
rek yazıya döken Biden yönetimi bize
göre artık bir karar vermelidir. ABD, terör
örgütleriyle mi müttefik yoksa Türkiye'yle
mi müttefiktir? ABD, PKK/ YPG/
PYD'nin stratejik ortağı mıdır? Yoksa
Türkiye'nin mi stratejik ortağıdır? ABD
yönetimi dost mudur düşman mıdır?

Terör örgütlerine silah vermek, para ver-
mek, eğitim desteği vermek, uluslararası
hukuk çerçevesinde söylersek suçtur, in-
sanlık değerleri adına utanç verici bir re-
zalettir. ABD, Suriye'den çekiliyormuş,
geride 900'e yakın asker bırakıyormuş.
Bunların hepsi yalan, hepsi uydurma,
hepsi temelsizdir."

Onlarla kucaklaşın

Bahçeli, bugüne kadar Diyarbakır anne-
lerini ziyaret etmediğini, partiyi temsilen
herhangi bir heyet de göndermediğini
belirterek, şöyle konuştu: "Çünkü ko-
nuyu siyaset ve partilerüstü ele aldım.
Çünkü Cumhurbaşkanı'ndan devletin
diğer bütün kademelerine varıncaya
kadar anaların haysiyetli mücadelesinin
yanında kararlıca ve ikna edici şekilde
durulduğunu gördüm, Cumhur İttifa-
kı'nın ortağı olarak sürece destek oldum.
Bunun yanı sıra annelerin meşru eylem-

lerini yakından takip ettim, hepsinin tep-
kisini saygıyla karşıladım, yaptıklarını
kuşkusuz doğru buldum. Türkiye'nin bu
kadar nazik döneminde, evlatlarına çağ-
rıda bulunan annelerin sesi her yerde
çınlamakta, samimi çağrıları geniş bir
coğrafyada yankılanmaktadır. Şu anda
dağda veya bir başka yerde terör baron-
larının tasallutu altında bulunanlara di-
yorum ki; bölücü örgüt PKK'dan bir an
önce kurtulun, analarınıza koşun, on-
larla kucaklaşın."

PERTA
EMLAK
EVİNİ SATAR EV SAHİBİ YAPAR
www.pertaemlak.com.tr

Ümit TAHMAZ
0535 231 11 96 - 0282 261 98 28

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel
Karamollaoğlu, partisinin 7'nci Ola-
ğan İl Kongresi için Tokat'a geldi. Bu-

rada bir otelde basın toplantısı düzenleyen
Karamollaoğlu'nun gündeminde "ittifak" vardı.
Karamollaoğlu, “İttifakların seçim sathı mailine
girilmeden ciddi manada
konuşulmasının bir faydası-
nın olmadığının kanaatin-
deyiz. Görüşmeler yapılır,
temaslar kurulur. Bütün si-
yasi parti genel başkanlarını
ziyaret ediyorum. Bundan
sonra da edeceğim. Ülkenin
gidişatı hakkında, bizim dü-
şüncelerimiz hakkında on-
ları bilgilendiriyorum.
Onlarında verebilecekleri
bilgilerden istifade ediyo-
rum. Onun içinde seçim itti-
faklarının ancak seçim
zamanına girildikten sonra
ele alınması gerektiğine ina-
nıyoruz. Ama burada son
zamanlarda bir zorlama var.
Cumhur İttifakı'nın az çok

yapısı belli. Bundan sonra da aynı istikamette
gelişecek gibi gözüküyor. Çünkü iktidardaki AK
Parti büyük bir parti, onun yanında MHP var.
Büyük Birlik Partisi de AK Parti'nin saflarında
yer aldı. Orada bir şey yok. İlle de bir ittifak, ille
de bir aday belirleme konusu zorlanıyor” dedi.

Zorlamanın faydası yok

“Seçimler böyle yapılmaz.
Seçimlere böyle hazırlanmaz.
Onun içinde bu zorlamaların
faydası olmayacağı kanaatin-
deyim” diyen Temel Kara-
mollaoğlu, “Her kesimle
görüşüyoruz. Bu görüşmeler
bundan sonra da devam ede-
cek. Siyaseten kendi politika-
mıza ve hem de ülkemizin
geleceği için en uygun gördü-
ğümüz yerde bulunacağız.
Bundan önceki seçimlerde
Millet İttifakı'nın içindeydik.
Şu anda görüşüyoruz, konu-
şuyoruz. Gündemde bir itti-
fak konusu yok” ifadelerini
kullandı.

KIMSE AKLIMIZLA
ALAY ETMESIN!

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu,
"Önceki seçimlerde Millet İttifakı'nın içindeydik. Şu
anda görüşüyoruz, konuşuyoruz. Gündemde bir
ittifak konusu yok" ifadelerini kullandı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Aile, Kadın ve Engellilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcı-
lığı tarafından ATO Congresium'da düzenlenen "Türkiye’nin Asli Gücü Analar Bacılar Kurultayı"na katıldı.
Bahçeli, “HDP'nin ön kapısından giren arkadan silahlanarak çıkmaktadır. Hiç kimse aklımızla alay etmesin.
HDP ile ortaklık PKK ile ortaklıktır. HDP’nin kapatılması anaların yüreklerine su serpecektir” dedi

Balıkesir'de muhtar toplantısı 
düzenleyen Türkiye Değişim 
Partisi (TDP) Genel Başkanı 
Mustafa Sarıgül, "Belediye meclis
üyeliğini baypas ediyoruz. Bele-
diye meclisinde muhtarlarımız bu
görevi yerine getirecek" dedi

AKAN KAN DURMALI

Bahçeli, 2020'de 527 kadının cina-
yete kurban gittiğini, bu yılın ilk 9
ayında ise yaklaşık 100 kadın cina-
yeti işlendiğini söyledi. Masum bir
kadına el kaldırmanın, hayatına
son vermenin barbarlık ve alçaklık
olduğunu belirten Bahçeli, "Gerek-
çesi ne olursa olsun; kadına şiddet
sorunu çözülmeden, uzanan vahşi
eller kırılmadan, daha da önemlisi
şiddete müzahir psikolojik ve sos-
yolojik faktörler köreltilmeden
hayat bize zindandır. Kadın cina-
yetleri kesilmeden insanlık değerle-
rini ağzımıza almayı hak
göremeyiz. Akan kanı durdurmalı,
şiddet ve cinayetlere yol açan sos-
yal, ekonomik, psikolojik açmaz-
ları mutlaka rehabilite ve tedavi
etmeliyiz. Aksi halde kadına şidde-
tin dozajındaki artış, Allah muha-
faza, toplumsal huzur, asayiş ve
dengeyi hepten mahvedecek, ge-
riye sadece yıkım ve harabeden
başka bir şey kalmayacaktır” dedi.

TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Balıkesir'de
muhtarlarla bir araya geldi. Balıkesir TDP İl Başkanı
Mehmet Akma'nın ev sahipliğinde toplantıya yöneti-
ciler ve muhtarlar katıldı. Muhtarlar için proje hazır-
ladıklarını belirten Sarıgül, şunları söyledi:
"Muhtarlarımız doğal olarak mahallenin sorunlarını
iyi bildikleri için mutlaka belediye meclis üyesi olma-
lıdır. Belediye meclis üyesi arkadaşlarımı görüyorum;
halkla ve tabanla fazla diyaloğu yok. Esas diyaloğu
olan muhtarlarımız. Muhtarlarımız her evde ne var,
ne yok onu biliyor. Meclis üyesi arkadaşlarımıza ula-
şamıyorlar. Belediye meclis üyeliğini baypas ediyo-
ruz. Belediye meclisinde muhtarlarımız bu görevi
yerine getirecek. O zaman ne oluyor; her düşünce,
her görüş, belediye meclisinde temsil ediliyor. O ne-
denle muhtarlarımız bundan sonra inşallah belediye
meclisinde hem muhtar hem de belediye meclis üyesi
olacak" dedi.

Kimse mutlu değil

Türkiye'de üretici ve tüketicinin mutlu olmadığını be-
lirten Sarıgül, "Üreten çiftçimiz mutlu değil; tüketen,
pazara, çarşıya giden yurttaşlarımız mutlu değil.
Peki, burada mutlu olan kim? Kim biliyor musunuz?
Aracılar mutlu ve büyük marketler mutlu. Türkiye
Değişim Partisi olarak, ülkemizi gıdada dışa bağımlı
olmaktan çıkaracağız. Kendine yeter haline getirece-
ğiz. Dışardan tarım ürünü ithal edilmesine asla izin
vermeyeceğiz. Kendi çiftçimizin ürününü değerinde
alacağız. Tarlayla, tezgah arasında muazzam bir fark
var" diye konuştu. Sarıgül, iktidara gelmeleri duru-
munda Kredi Yurtlar Kurumu'nun adını öğrenci
ağırlama merkezi yapacaklarını söyledi.

Meclis üyeliğini
baypas ediyoruz

Meclis’te PKK istemiyoruz!
Beylikdüzü’nde Vatan Partisi İlçe
Başkanlığı bir basın açıklaması
yaptı. Partililerin de katıldığı basın

açıklamasında, “Mecliste PKK istemiyo-
ruz” şeklinde slogan atıldı. Vatan Partisi İlçe
Başkanı Cankut Aydoğdu, “Kürt sorunu
olarak dayatılan ABD sorununu TBMM
aslında çözdü diyoruz. Bu sorunu demo-
kratik haklarla, kültürel haklarla biz zaten
meclisimizde çözdük. Bugün Kürt soru-
nunu TBMM’nin emrine alan ordumuz

dağlarda ve bütün PKK’nın inlerinde çöz-
mektedir. Mecliste çözüm dayatması Ame-
rika tarafından yapılmaktadır. Genel olarak
bu mecliste PKK ve HDP ile çözülecek bir
sorun yok. Sorunu zaten Türk ordusu dağ-
larda çözüyor. Biz bunu demokratik hak-
larla da Kürt halkının sorunlarını
gerçekleştirdik. Sorunu ortadan kaldırdık.
PKK’nın meclisteki dayatmalarını ve tem-
silcisini istemiyoruz. HDP'nin mecliste bu-
lunmasını istemiyoruz” şeklinde konuştu

Türkiye Değişim
Partisi (TDP)

Genel Başkanı
Mustafa Sarıgül

HDP İLE 
ORTAKLIK PKK

İLE ORTAKLIKTIR

MHP Genel Başkanı
Devlet Bahçeli
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Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık,  6 -10 Ekim tarihleri arasında Yenikapı Dr. Mimar
Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen ‘2. Craft İstanbul El Sanatları Fuarı’nı ziyaret
etti. Çalık, “Birçok yörenin kadın dayanışma kooperatiflerinin bulunduğu bir alan ve bir taraftan kadın
emeğinin de çok net bir şekilde görüldüğü fuarı alanı. Kadının temas ettiği her alan değişiyor” dedi

KADININ TEMAS
ETTIGI DEGISIYOR

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de        Basın: (1464254)

DİŞ SARF MALZEME ALIMI 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 :2021/629562
1-İdarenin
a) Adresi :Yeni Doğan Mah. Abdi İpekçi cad. No:167 Topçular 

BAYRAMPAŞA/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası :212 616 98 12(177) - 2124174268
c) Elektronik Posta Adresi :topcularadsm@gmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği 
internet adresi (varsa) :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :33 KALEM DİŞ SARF MAELZEMESİ

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

b) Teslim yeri :TOPÇULAR AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ
c) Teslim tarihleri :Sözleşme imzalandığı tarihten itibaren işe başlanacak 

olup, idarenin yazılı talebi doğrultusunda 10 (on) iş günü 
içinde peyder pey olarak merkezimiz deposuna 
teslim edilecektir

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :Yenidoğan Mah.Abdi İpekçi Cad.No:167 

Bayrampaşa /İSTANBUL
b) Tarihi ve saati :18.10.2021 - 11:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler,
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi. Tüzel kişi-
lerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisse-
ler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. EKAP’a kayıtlı olmayan yabancı istekliler
tarafından 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.
4.2. 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.
4.3.1.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:
İstekliler, Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamındaki ürünler için, Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönet-
meliği kapsamında düzenlenen Tıbbi Cihaz Satış Merkezi Yetki Belgesini ihale dosyasında sunacaklardır.
4.3.1.2. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

- İstekliler; Sağlık Bakanlığının 2021/1 sayılı genelgesi gereği, ihale tarihi itibari ile, teklif ettiği tıbbi cihaz-
ların/ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na kayıt bildirim işlemlerini yapmış olması ve
teklif edilen tıbbi cihazlar/ürünler için TITUBB/ÜTS'de "Sağlık Bakanlığı tarafından onaylıdır" ibaresinin
bulunması gerekmektedir. İstekliler TITUBB/ÜTS kayıt çıktılarını ihale dosyasında sunacaklardır.
- İstekliler, teklif ettiği ürünün imalatçı veya ithalatçısı (tedarikçi firma-ana bayii) olduklarına dair TI-
TUBB/ÜTS kayıt ve bildirimini, imalatçı veya ithalatçısı olmadığı durumlarda, ürünün tedarikçi firma-
sının bayii olduğuna dair TITUBB/ÜTS kayıt ve bildirimini ihale dosyasında sunacaklardır.
- Sağlık Bakanlığının 2021/1 sayılı genelgesi gereği, teklif edilen ürün, üreticisi tarafından Tıbbi
Cihaz Yönetmelikleri kapsamında belgelendirilmemiş ise (tıbbi cihazlar kapsamında değilse) TI-
TUBB/ÜTS'ne kayıt veya bildirim işlemi aranmaz, bu durumda üreticinin veya ithalatçının Yönetme-
lik kapsamında olmadığına dair beyanının yazılı ve imzalı olarak sunulması gerekmektedir
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları
ve açıklamaları içeren doküman:
a)İstekliler ihale saatine  kadar tüm kalemlere numune vereceklerdir.  Ayrıca numunelerin üzerinde
firma adı, hangi kısım ve kaleme ait olduğu kesinlikle yazılmalıdır.
b) Numuneler kutu içerisinde teslim edilecek ve ihale sıra numarasına göre sıralanacaktır. Malzeme,
orjinal ambalajında teslim edilmelidir. Ambalajlar üzerinde son kullanma tarihi ve teknik özellikleri ,
ÜTS numaraları belirtilmelidir. Numunenin şartnameye uygunluk aşamasında denenmesi veya kul-
lanılması halinde numune için ayrıca ücret ödenmeyecektir.
c) Yukarıda belirtilen hususlar doğrultusunda 1 ay içerisinde sözleşmenin imzalanmasına müteakip
uhdesinde kalmayan ürünlere ait numunelerin belirtilen sürede alınması gerekmektedir. 1(bir) ay
içerisinde teslim alınmadığı takdirde numuneler merkezimiz tarafından kullanılacaktır.
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 TOPÇULAR AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ SATINALMA Bİ-
RİMİ 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, üze-
rine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çar-
pımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) 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
üzerinde bırakılacaktır.

DİŞ SARF MALZEME ALIMI
AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ-İSTANBUL TOPÇULAR SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

2 019 tarihinde ilki düzenlenen ‘Craft
İstanbul El Sanatları Fuarı’nın 2.si
6-10 Ekim tarihleri arasında Yeni-

kapı Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve
Sanat Merkezi'nde ziyaretçilerini ağırladı.
Beylikdüzü Belediyesi’nin de 'Sedefhane'
sanat atölyesi standıyla katıldığı fuar ala-
nını eşi Zehra Çalık ile birlikte ziyaret
eden Beylikdüzü Belediye Başkanı Meh-
met Murat Çalık, tüm standları gezerek
görevlilerden sergilenen ürünler hakkında
bilgi aldı. 130 katılımcı, 400'ün üzerinde el
sanatları sanatçısı ve 10'un üzerinde ülke-
nin katıldığı fuarda ayrıca Endonezya da
kardeş ülke olarak yer aldı.

Muhteşem organizasyon

Fuarcılık anlamında İstanbul’da çok ba-
şarılı işlerin yapıldığını belirten Beylik-
düzü Belediye Başkanı Mehmet Murat
Çalık, “Büyükşehir Belediyesi’nin bu viz-
yonla bu alanı kullanması çok önemli.
Öncelikle emeği geçen bütün arkadaşlara
teşekkür ediyoruz. Burada çok özel bir el
emeği fuarını gezdik. Muhteşem bir fuar
organizasyonu olmuş. Biz de Beylikdüzü
Belediyesi olarak ‘Sedefhane’ ile katkı ver-
meye gayret ettik. Burada farklı alanlarda
birçok stand mevcut. Birçok yörenin bir-
çok kadın dayanışma kooperatiflerinin
bulunduğu bir alan ve bir taraftan kadın
emeğinin de çok net bir şekilde görüldüğü
fuarı alanı. Kadının temas ettiği her alan
değişiyor. Dolayısıyla çok güzel bir fuar
alanı oluşturulmuş” ifadelerini kullandı.

Her sanatçı için önemli

Fuar alanında ziyaretçileri ağırlayan Se-

defhane’nin kurucusu sedefkar Erdoğan
Baydar standa gösterilen ilgiden oldukça
memnun olduklarını belirterek, “Şu anda
Beylikdüzü Belediyesi adına sedefkar sa-
natçısı olarak faaliyet gösterdiğimizden
dolayı belediyemizin çatısı altında fuara
katıldık. Sedefçilik sanatını biz her daim
bütün ziyaretçilerimize anlatıyoruz ve

sanatımızı hem bildirmek hem de sevdir-
mek anlamında çalışmaya gayret gösteri-
yoruz. Fuara gelen ziyaretçilere de her
türlü bilgilendirmeyi yapıyoruz. Genel
manada bir sanat fuarında olmak her sa-
natçı için önemlidir. Bizi yalnız bırakma-
yan başkanlarımıza ve tüm ekip
arkadaşlarımıza gönülden teşekkür edi-

yoruz. Her sanatçı burada olmak ister,
çünkü icra ettiği sanatı en iyi şekilde an-
latabilecek olan sanatçının kendisidir.
Bugüne kadar, her an icra etmekten 
keyif aldığım ve heyecan duyduğum 
sanatı yıllarca profesyonel iş yaşamı
ile eş zamanlı olarak sürdürdüm” 
ifadelerini kullandı. BARIŞ KIŞ

Eğitim gelecek
demektir
İstanbul'da yapılacak olan 100 anaokulunun
tanıtım toplantısı Üsküdar Cahit Zarifoğlu İlk-
okulu'nda gerçekleştirildi. Programa katılan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi
Emine Erdoğan, “ Eğitim, gelecek demektir. Eği-
tim, baştan sona bir gelecek hazırlığıdır” dedi
Emine Erdoğan programda yaptığı konuşmada,
"Eğitim, gelecek demektir. Eğitim, baştan sona bir
gelecek hazırlığıdır. Dolasıyla, eğitime yapılan her
yatırım, bir ülkenin kendine yaptığı en büyük iyilik-
tir. Hükümetimiz, ilk günden beri eğitimde re-
formlar gerçekleştiriyor ve fırsat eşitliğine büyük
bir vurgu yapıyor. Okul öncesi eğitim de üzerinde
hassasiyetle durulan bir başlık. Şu bir gerçek ki,
çocukların eğitimi ne kadar erken başlarsa, başarılı
bireyler olarak yetişmeleri o kadar kolay oluyor.
Bildiğiniz gibi, büyük önem atfettiğim okul öncesi
eğitim, himaye ettiğim projeler arasındadır. Dola-
yısıyla bugün, sizlere çok güzel bir haber verecek
olmanın mutluluğu içindeyim. Okul öncesi eğiti-
min yaygınlaştırılması için İstanbul'da 100 yeni
anaokulu yapımı çalışmaları başlatıldı. İnşallah,
2022'de, İstanbul'umuza, 792 derslik ve 100 ana-
okulunu kazandırmış olacağız. Milli Eğitim Baka-
nımızı ve projede emeği geçen tüm çalışma
arkadaşlarını yürekten tebrik ediyorum." dedi.

Güvenli adresler önemli

Erdoğan, "Bildiğiniz gibi çocukların gelişiminde
bazı kritik dönemler vardır. Bilim insanları, 0-6
yaşı, insan gelişimi açısından son derece önemli
buluyorlar. Çocukların zihinsel gelişiminin yüzde
50'si, 0-4 yaş aralığında, yüzde 30'u ise, 4-6 yaş
aralığında gerçekleşiyor. Yani, bu yaşlar, çocukla-
rımızın öğrenmeye en açık olduğu zamanlar. Ba-
kanlığımız, bu bilinçle, İstanbul'da 2003 yılından
önce sadece 39 adet olan anaokullarına 118 tane
daha ekleyerek 157'ye çıkardı. Yapılacak yeni 100
anaokuluyla da büyük bir ihtiyaca cevap verilece-
ğine inanıyorum. Bu büyük müjdenin, tüm ailele-
rimize hayırlı olmasını diliyorum. Yeri gelmişken,
okul öncesi eğitim çocuklar için olduğu kadar, an-
neler için de çok önemli olduğunu ifade etmek is-
tiyorum. Kadınların çalışma hayatına
katılmalarının, kadınların güçlendirilmesindeki
hayati rolü tartışılmaz. Kadınların güçlenmesinin
bir sonraki aşaması, daha güçlü ailelerin ortaya
çıkması demektir. Ancak, çocuğunu gönderecek
anaokulu bulamayan annelerin büyük bir ikilem
içine düştüğü de bir gerçek. Çocuk bakımı bir
anne için her şeyden üstündür. Bu noktada, gü-
venli adresler son derece önem taşıyor" dedi. 

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, tüm standları gezerek görevlilerden sergilenen ürünler hakkında bilgi aldı

Güngören'de, yolu trafiğe kapatarak drift
yapan ve lastik yakan düğün konvoyun-
daki motosiklet sürücülerinden Hacı
Eymen A. yakalandı. 60 gün süreyle sü-
rücü belgesi geri alınan Hacı Eymen
A.'ya 6 bin 700 lira para cezası uygu-
landı. Olay, 7 Ekim Perşembe günü

akşam saatlerinde Güngören Merkez
Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya
göre, damadın arkadaşları motosiklet-
lerle yolu keserek düğün konvoyunun
önüne geçti. Ardından motosikletle yolda
drift yaparak,  lastik yaktı. Diğer sürücü-
ler, yolun toz duman içinde kalmasına

tepki gösterdi. Yaşananlar da cep tele-
fonu kamerasına yansıdı. Görüntüler
üzerine harekete geçen Trafik Denetleme
Şube Müdürlüğü ekipleri, motosiklet sü-
rücülerinden Hacı Eymen A.'yı yakaladı.
2918 sayılı Karayolları  Trafik Kanu-
nu'nun 67/1-D maddesinde yer alan drift
suçundan 6 bin 700 lira idari para cezası
uygulanan Hacı Eymen A.'nın sürücü
belgesi de 60 gün süreyle geri alındı.

Ehliyetine el konuldu



Dünya’da göçmen kuşların 
önemli göç noktalarından bir de 
İstanbul. Sonbaharda süzülerek 

uçan kuşların göç anlarının gözlenebil-
diği yerlerden biri ise Çamlıca Tepesi. 
Özellikle küçük orman kartalı, atmaca, 
doğan, kızıl akbaba gibi yırtıcı kuşların 
göçlerinin gözlemlendiği Çamlıca Te-
pesi’nde kuş gözlemciler bir araya gel-
di. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Park 
ve Bahçeler Müdürlüğü Yeşil İstanbul 
ve Kentsel Ekolojik Sistemler Müdür-
lüğü’nce düzenlenen etkinlikte dürbün 
ve fotoğraf makineleriyle tepeye gelen 
profesyonel ve amatör kuş gözlemecile-
ri göçmen kuşları gözlemledi.

Eğitim vermek istiyoruz
Etkinlikle ilgili bilgi veren Kentsel 
Ekolojik Sistemler Müdürü İbrahim 
Dedeoğlu göçmen kuşların önemine 
dikkat çekerek, “Kent ekosisteminin bir 
parçası olan yaban hayatı ve bu yaban 
hayatının İstanbul’daki en önemli ayağı 

da göçmen kuşlar. 
İlkbahar ve sonba-
harda bizler farkında 
olmadan İstanbul’un 
üzerinden Afrika’ya ve 
Avrupa’ya sürekli göç 
halindeler. Biz bunun 
farkındalığını arttır-
mak ve kuş gözlemci-
liği ile ilgili eğitimler 
vermek istiyoruz. 
Doğayı ve yaban hayatını korumaya 
yönelik bir adım atmış oluyoruz” dedi.

Afrika’ya göçüyorlar
Kuş Gözlemcisi Dilek Geçit sonbaharı 
heyecanla beklediklerini ve İstanbul 
üzerinden binlerce göçmen kuşun geç-
tiğini söyledi. Geçit, “Ağustos ayında 
leyleklerle başlayan ve süzülerek uçan 
kuşların göçleri İstanbul’da çok yüksek 
sayılarda devam ediyor. Özellikle 9 
Ekim Dünya Göçmen Kuşlar Günü’nde 
etkinlikler yapmaya çalışıyoruz. Bugün 

de o amaçlardan biri için buradayız. 
Bugün şanslıysak küçük orman kartalı, 
atmaca, doğan, belki kızıl akbaba gibi 
yırtıcı kuşları göreceğiz. Avrupa’nın do-
ğusundan geliyorlar Trakya ve İstanbul 
üzerinden Afrika’ya göçüyorlar. İstan-
bul Boğazı bu açıdan çok önemli çünkü 
denizleri aşamadıkları için karadan yük-
selen sıcak hava akımlarına ihtiyaç var. 
Denizin de en çok daraldığı yer İstanbul 
Boğazı olduğu için buradan geçiyorlar. 
Dünyada süzülerek uçan kuşların göç 
noktalarından biri” diye konuştu.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Tarım Kredi 
Kooperatifleri Marketinden alışveriş yapması 
sonrasında bu kooperatifler gündeme gelir oldu.

Bu kooperatiflerin amacı Ziraat Bankası’nın 
yan kuruluşu olarak Çiftçinin ihtiyaçlarını 
karşılamak, onlar için gerekli girdileri ve finans 
ihtiyaçlarını sağlamak için kurulmuşlardır. 
Anadolu’nun hemen, hemen her ilçesinde olur. 
Çiftçiler oradan kredi alır sonrasında yatırırlar. 
İşin garip tarafı bu kuruluştan kredi alan çiftçi-
ler müteselsilen birbirlerinin kefilidirler. Kredi 
prosedürleri de böyledir.

Eskiden belediyelerin kurduğu tanzim satış-
ların kapatılmasından sonra çiftçi ve üreticiye 
aracılık eden bu kuruluş mevcut hükümetin de 
desteği ile bazı yerlerde market şeklinde satış 
şubeleri kurdu. Bu elbette iyi bir teşebbüs. Hatta 
devlet yöneticimiz zincir marketleri fiyatların 
artırıcısı olarak gördüğünden olsa gerek ki, 
bunlardan bin şube daha açılacağını belirtti. İyi 
güzelde koskoca ülkede bin şube kime yetecek? 
Yönetimin savaş açtığı ve baskı kurduğu zincir 
marketlere sorun bakalım ülkemizde kaç şubesi 
var.

Şöyle etrafıma bakıyorum da sırf benim 
yaşadığım mahallede zincir marketlerin tümü-
nün satış yeri olduğu gibi bazılarının da birden 
fazla şubesi olduğunu görüyorum.. Bu nedenle 
çözüm açılacak bin tarım kredi satış mağazası-
nın çözüm olacağını sanmıyorum.

Çözüm gerçek kooperatifçilikte
Bu iddiayı ziraatçı, siyasalcı, gazeteci ve en 

önemlisi ülkemizdeki kooperatifçiler arasında 
ilk onda olacağımı düşündüğüm kooperatifçi 
olarak ileri sürüyorum.

70’li yıllarda Ecevit Hükümetinde kurulan 
ve rahmetli AliTopuz’un Köyişleri Bakanlı-
ğı’na atandığı günlerde ısrarla bu bakanlığa 
kooperatifçilikte eklenmeli ısrarlarımız sonra-
sında bakanlığın adı Köyişleri ve Kooperatifler 
Bakanlığı olmuştu.

O yıllarda İstanbul da, Edirne, Kırklareli, 
Tekirdağ, Sakarya ve Kocaeli illerinin dahil 
olduğu Kooperatifler 1. Bölge Müdürlüğü’nü 
yakın zamanda ahirete yolladığımız Mete Tun-
çalp başlamış, sonrasında Nurhan Demircioğlu, 
Mehmet Paçacı (Rahmetli) ile devam eden, İz-
zet Ağaçhan (Rahmetli), Osman Hami Seymen 
(Rahmetli), Aysel Kızılgöl, Recep Cantutan, 
Korhan Saraçoğlu (Rahmetliler) Maide Aydoğ-
du, Ömer Hayıroğlu ve çok sayıda arkadaşımla 
altı ilin tüm ilçe ve köylerini gezerek kırsalda 
üretim ve kalkınma kooperatifleri, şehirlerde 
ise  bu kooperatiflerin ürünlerini tüketiciye 
ulaştıran tüketim kooperatiflerini kurduk. Bu 
örgütlenme ağı içerisinde Kooperatifler Birliği 
olan  KÖY KOOP kuruldu.

Bu aşamada önemli isimler ön plana çık-
tı. Çatalca süt Üreticileri Birliği Başkanı Ege 
Çağlayan(Rahmetli) Çukurova da Nedim 
Tarhan, Kırklareli ve Trakya örgütlenmesinde 
Erdoğan Kantürer, Köy Koop’un başında Habil 
Turan (Rahmetli) Ülke genelinde Akın Birdal. 
O zamanlar Edirne İl müdürümüz olan Acun 
Ilıcalı’nın annesi trafik kazasında kaybettiğimiz 
İlknur Ilıcalı.Bu isimler ve daha niceleri.koope-
ratifçilik tarihinde unutulmayacaklar arasında-
dır.

Bu isimler ve daha niceleri ile gece gündüz 
demeden kendimizi bu köy ocu, bucu deyip 
hiçbir ayrım yapmadan  köylü ve üreticinin 
yanında olmuş, onlarla tarlada ekim ve hasat 
zamanında, yaptırdığımız projelerde beraber-
ce çalışıp üretim, tüketim ve pazarlama ağını 
kurmuştuk.

Proje uygulayan kooperatiflere uyguladığı 
projenin yüzde 60’ı katkı geri kalan ise uzun va-
deli olarak yapılandırılıyordu. Proje uygulayan 
Kooperatiflerin ortaklarından yurt dışına çalış-
mak için gitmek isteyenler olursa kooperatife 
ayrılan kontenjan kadar insan gönderiliyordu.

Üretici ürününü getirip kooperatifine teslim 
ediyor pazarlama konusuyla ilgilenmeden evine, 
köyüne gidip parasının gelmesini bekliyordu. Bu 
bekleyiş en fazla on gün sürüyordu.

Ne olmuş tu?
Üretim ve Kalkınma Kooperatifleri ile tüke-

tim Kooperatifleri arasında ağ kurulmuş, tüke-
tim aşamasında Belediyelerin tanzim satışları da 
devrede idi. Üreticinin ürününü aracısız olarak 
tüketiciye ulaştırılır sadece nakliye masrafı ekle-
niyordu. Tüketim kooperatifi ise aldığı ürünleri 
cüzi bir karla tüketiciye ulaştırdığı için herkes 
memnun ve mutlu oluyordu. Kooperatifler 
ayrıca üreticiye gerekli olan tüm tarım girdilerini 
de en uygun fiyata temin ediyordu.

Bu örgütlenmeyi beğenmeyen ve gelirleri 
azalan aracılar, kabzımallar ve büyük firmalar, 
iş göremez feodal düzeni de zorlar hale gelip 
üretici ve tüketici kazanmaya başlayıp onların 
ceplerine giren para azalınca, “Yahu arkadaş 
bu kooperatifler neymiş, bunlar komün oluyor, 
komünlerde komünizmi getirir. Üretici ve köylü 
de patron olur mu? Bunların ensesi kalınlaştı. 
Daha lafımız geçmiyor” diyerek MC Dönem-
lerindeki hükümetlere ve 12 Eylül sonrasında 
göreve gelen cuntacılara baskı yaparak tıpkı 
Köy Enstitülerine yapılan saldırılar sonrasında 
hedeflerine ulaştıkları gibi kooperatiflerin atıl 
hale getirip kapanmasını sağladılar.

O gün bu gündür üretici ve çiftçinin tüm hak-
ları ellerinden alındı. Tohum, gübre, ilaç temin 
edemez hale geldiler ve günümüzde olduğu gibi 
tümüyle başkalarına muhtaç hale geldiler ve  
üretim pahalandığı için tüketicide tükettiklerini 
pahalı almaya başladı.

Bu nedenle çözüm ve huzur kooperatifçilik-
tedir ve tüm Anadolu ve Trakya’yı üretime katıp 
tüm köylüyü toprağı ile barıştırmak mümkündür.

Üretici ve tüketicinin
kurtuluşu kooperatifçilikte

mustafadolu49@gmail.com

HALKIN AVUKATI

Mustafa DOLU

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali 
Babacan, partisinin Esenyurt 
ilçe binasının açılışına katıldı. 

Kurmayları ile birlikte Esenyurt’a 
gelen Babacan’ı İlçe Başkanı Halis 
Kahriman ve yüzlerce vatandaş karşı-
ladı. Kürt meselesi, sosyal destekler ve 
hayat pahalılığı üzerine açıklamalarda 
bulunan Babacan, “Kürt meselesini 
mutlaka çözüme ulaştıracağız. Vatan-
daşlarımızın tüm haklarını koşulsuz, 
şartsız, pazarlıksız derhal tanıyacağız. 
Kürt meselesinin çözümünün meşru, 
demokratik siyasetten geçtiğini gayet 
iyi biliyoruz. Çözümü Meclis olarak 
gösterenler de var. Olabilir ama keşke 
Meclis çalışsa. Bugünkü Meclis’ten 
neyi çözmesini bekleyeceksiniz? Tem-
sil gücü çok yüksek bir Meclis çözüm-
lerin iyi bir adresi olacaktır. Bir mesele 
var ise, ilgili herkesle görüşülmesi 
gerektiğini ve görüşüleceğini de herke-
sin bilmesi lazım. Onunla konuşma, 
bununla konuşma, onu dinleme, 
bunu tanıma. Böyle olmaz. 
Sorunlarımızı konuşa konu-
şa çözeceğiz. Bu mesele, 
herkesi ilgilendiren bir 
meseledir. Kandan, göz-
yaşından beslenen hiç 
kimseye geçit vermeye-
ceğiz. Devleti sorunun 
bir parçası olmaktan 
çıkarıp, çözümün bir 
parçası haline getire-
ceğiz” dedi. 

Şu dili bir tanıyın
“Anlık çeviri hizmet-
leriyle ilgili TBMM’de 
bir çalışma var. Dört 
dil var. İngilizce, Arapça, 
Rusça ve Fransızca” diyen 
Babacan, “Bir eksik var: 
Türkiye’de en çok konuşulan 
ikinci dil, Kürtçe yok. Diyebilirler 
ki; ‘Kürtçe yabancı dil değil, bu top-

rakların dili’. Böyle diyorlarsa eyvallah. 
Ama o zaman Meclis kürsüsünde ya 
da Meclis’te sandalyede oturan mil-
letvekillerinden Kürtçe konuşan arka-
daşlarımız olduğu zaman tutanaklara 
niçin ‘bilinmeyen dil’ yazıyorsunuz? 
Eğer ‘bilinmeyen dil’ ise, hiç olmazsa 
bir tercümesini yapıverin de insanlar ne 
olduğunu anlasınlar. Kürtçe milyon-
larca Kürt’ün dilidir. Adını koyun artık. 
Şu dili bir tanıyın. Bu ırkçı, ayrımcı 
zihniyetin mutlaka değişmesi gerekli.”

Biz ayağına gideceğiz
Parti üyeliklerine bağlı verilen yardım-
ları sona erdireceklerini açıklayan Ba-
bacan, “Kimin ihtiyacı varsa biz bula-
cağız, biz ayağına gideceğiz. Her aileye 
bir ‘sosyal destek uzmanı’ atayacağız. 
Aynı aile hekimleri gibi, her ailenin, o 

aile-

den sorumlu bir ‘sosyal destek uzmanı’ 
olacak. ‘Asgari gelir desteği’ sistemini 
başlatacağız. Önce ailenin mevcut geli-
rine bakacağız. Sonra gerçek ihtiyacını 
tespit edeceğiz. Mevcut gelirle, gerçek 
ihtiyaç arasındaki farkı devlet olarak 
biz karşılayacağız. Sosyal yardım ve 
destek programları olan 43 kuruluş 
var. Vatandaşlarımızın çoğu bunlardan 
habersiz. Bilen, ulaşan, adamı olan bu 
yardımları alıyor. Biz, sosyal yardım-
ları tek merkezde toplayacağız. Farklı 
kurumlar tarafından yapılan aynî ve 
nakdî yardımları tek kapı sisteminde 
buluşturacağız. Vatandaşımızın kapı 
kapı dolaşmak zorunda kalmasına bir 
son vereceğiz” diye konuştu. 

İnsanları korkutuyorlar
“Bir fısıltı gazetesi dolaşıma sokmuş-
lar. Neymiş, iktidar değişirse sosyal 
yardımlar kesilirmiş. WhatsApp grup-
larında bu akıl almaz lafları dolaştı-

rıyorlar” diyen Babacan, “İnsan-
ları korkutuyorlar. Hiç öyle atıp 

tutmasınlar. Biz, ekonomiyi 
güçlendireceğiz. Devletin 

kaynaklarını bollaştıracağız. 
İhtiyacı olan vatandaşla-
rımıza da fersah fersah 
destek vereceğiz. Devlet, 
vergi ödeyen vatanda-
şımızın ihtiyaç duydu-
ğunda yanında olmak 
zorundadır. Sosyal 
yardımlara, ihtiyacı 
olan herkes erişebilecek. 
Yoksul ailelere doğal 

gaz desteği, kömür yardı-
mı gibi uygulamaları güç-

lendirerek devam ettirece-
ğiz. Yeni doğan bebeklerin, 

sağlıklı yetişmesini sağlamak 
amacıyla, bir yıl süreyle, başta 

süt ve bebek maması olmak üze-
re, tüm gıda desteğini karşılayaca-

ğız” ifadelerini kullandı. ■ BARIŞ KIŞ

BU MESAJLARA 
iNANMAYIN!

Esenyurt’ta konuşan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, bazı WhatsApp gruplarında iktidarın 
değiştiği takdirde sosyal yardımların da kesileceği yönünde mesajların paylaşıldığını belirterek, 

“WhatsApp gruplarında akılalmaz laflar dolaşıyormuş. Hiç atıp tutmasınlar. Ekonomiyi güçlendireceğiz, 
devletin kaynaklarını bollaştıracağız. İhtiyacı olan vatandaşlarımıza da fersah fersah destek vereceğiz” dedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı 
eleştiren Babacan, “Sayın 
Erdoğan markete gitmiş, 
abur cubur doldurmuş 
sepete, bin liralık alışve-
riş etmiş. Bir de ‘Fiyatlar 
gayet uygun’ diyor. Taraflı 
cumhurbaşkanlığı sistemi 
yüzünden, A’dan Z’ye her 
şeye zam geliyor. Makar-
naya yüzde 88, süte yüzde 
99, doğal gaza yüzde 89, 
elektriğe yüzde 99 zam 
yapıldı. Cumhurbaşkanı’na 
sesleniyorum; bunları 
söylemem gerekiyor. Siz, 
her şeyin güllük gülistanlık 
olduğu bir hayal dünyasını 
insanlara anlatıyorsunuz. 
Sizi hakikate davet etmek 
istiyorum. Hakikat çarşıda, 
pazarda, markette. Koca 
bir ülke, bu kötü yönetimin 
elinde can çekişiyor. Ülke-
miz, varlık içinde yokluk 
çekiyor benim ülkem. As-
gari ücret, açlık sınırının 
dahi altındayken, kamu 
kaynaklarından nema-
lananların, 10-15 yerden 
maaş alanların keyfine 
diyecek yok. Halkımız her 
türlü zorlukla boğuşurken, 
ülkenin cumhurbaşkanı hiç 
oralı olmuyor. Başka bir 
dünyada yaşıyor. Diyor ki 
‘İşçi de memur da halinden 
memnun’. Yoksulluktan 
bahsedene, ‘Abartıyorsun’, 
hayat pahalılığına ‘Enflas-
yon yüzde 20’nin altında’ 
diyor. Sayın Erdoğan artık 
bambaşka bir dünyada 
yaşıyor” açıklamasında 
bulundu. 

Erdoğan 
başka bir 
dünyada 
yaşıyor!

Yürüme mesafesinde olup, 
özellikle günlük ihtiyaçları 
market fiyatına sunan bak-
kallara yönelik ilgi artmaya 
başladı. Sebebi ise pandemide 
değişen sosyal alışkanlıklar. 
Kredi kartı ya da nakit para 
olmadığında veresiye imkanı 
sunan, eve servis de yapan 
bakkallar, pandemide yeniden 
yıldız oldu. Daha çok ekmek, 
tütün mamulleri, yoğurt, 
süt, yumurta, çay, şeker gibi 
günlük ihtiyaçlara yönelik 
ürünlerin satıldığı bakkallarda, 
kısıtlama sürecinde evinden 
çıkamayan müşterilere tele-
fonla sipariş alıp eve teslim 
imkanı da sunuldu. Dolayı-
sıyla bakkal sayısı da artışa 
geçti. Bakkalların iş yaptığını 
görenler bakkalcılığa yöneldi. 
İstanbul’da bakkal sayısı 20 
binin üzerine çıktı. İstanbul 
Bakkallar Odası’na üye olan 
bakkal sayısı da arttı. Üye 
sayısı son 4 yılda artarak 7 bin 
500 oldu, bu sayı 4 yıl önce 
5 bin 500 olarak kayıtlara 
geçti. İstanbul Bakkallar Odası 
(İSTBAKO) Başkanı İsmail 
Keskin, pandemi döneminden 
itibaren açılan bakkal sayısının 
yüzde 20 arttığını belirtti. Kes-
kin, bakkalların yoğun olarak 
açıldığı ilçeleri ise sırasıyla 
Kağıthane, Esenyurt, Bağcılar 
ve Güngören olarak sıraladı.

DEVA Partisi Esenyurt İlçe Başkanı Halis Kahriman ise 
“Her renkten, her görüşten, her düşünceden, her inançtan 

arkadaşlarımızı yüreğimize dahil ettik” ifadelerini kullana-
rak, “Nazım Hikmet’in ifade ettiği gibi, ‘bir ağaç gibi tek ve 

hür bir orman gibi kardeşçesine’ yaşayacağımız bir ülke özle-
miyle yola çıktık. Sayın genel başkanım, mazbatayı aldığımız ilk 
günden, bugüne Esenyurt’umuzun gayrı resmi 1 milyon 300 bin 
nüfusu olan 43 mahallesinde dokunmadık, sıkmadık el bırak-
madık. Sizin adınıza söz verdik. Bizler Esenyurt’un derdine 
deva olmaya geliyoruz. Sayın genel başkanımın öncülüğünde 
yasaklara, yolsuzluklara, yoksulluklara son vereceğiz. Ülke-

mizin hak ettiği adaleti, hukuku, demokrasi ve özgürlüğü 
getireceğimize söz veriyoruz. Önümüzdeki seçimlerde 

Esenyurt’u Türkiye genelinde birinci yapacağımıza 
söz veriyoruz. İlk seçimlerde de Esenyurt’un 

mazbatasını size armağan edeceğime ben 
ve teşkilatım adına söz veriyorum” 

açıklamasında bulundu. 

Esenyurt’un 
mazbatasını size 

armağan edeceğiz

Pandeminin 
YILDIZI

Çamlıca’dan kuş bakışı!Çamlıca’dan kuş bakışı!
İstanbul’da kuşların göç zamanı olan sonbaharda bir grup kuş gözlemcisi Çamlıca Tepesi’nde düzenlenen 
etkinlikte bir araya geldi. İBB tarafından düzenlenen etkinlikte dürbünlerini ve fotoğraf makinelerini alan 
profesyonel ve amatör gözlemeciler Boğaz’dan geçen kuşları gözlemledi
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Başkent Roma’da Popolo 
meydanındaki yaklaşık 10 bin 
kişinin katıldığı mitingle baş-

layan gösteriler, protestocuların yü-
rüyüşe geçmesiyle boyut değiştirdi. 
Yürüyüş sırasında bir grup gösterici, 
İtalya Genel İş Konfederasyonu’nun 
(CGIL) genel merkezine saldırarak 
zarar verirken, kalabalık bir grup da 
başbakanlık sarayı Chigi’nin önüne 
kadar yürüdü. Yürüyüş sırasında 
protestocular sık sık “Yeşil Geçiş’e 
hayır” ve “Özgürlük, özgürlük” 
şeklinde slogan attı.

Coplarla müdahale etti
Başbakanlığın önünde karşı karşıya 
gelen güvenlik güçleri ve göstericiler 
arasında yer yer arbede çıktı. Polis 
sıkça göz yaşartıcı gaz atarken, 
tazyikli su sıkarak protestocuları 
dağıtmaya çalıştı. Polis, dağılmayan 
göstericilere coplarla müdahale etti, 
protestocular da güvenlik güçlerine 

taş, şişe ve meşalelerle karşılık verdi. 
Olaylarda hem polislerden hem 
göstericilerden yaralananlar oldu, 
bazı protestocular da gözaltına 
alındı. Bu arada, başkentin dışında 
ülkenin ikinci büyük kenti Milano’da 
da sertifikaya yönelik protestolarda 
olayların çıktığı belirtildi.
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ABD’nin Iowa eyaletinde düzen-
lenen mitingde destekçilerine 
seslenen eski ABD Başkanı Do-

nald Trump, ABD’nin Afganistan’da 
terk ettiği helikopterler konusuna da 
değinerek, Rusya ve Çin’in ABD’nin 
bu helikopterleri çoktan söktüğünü ve 
incelemeye başladığını söyledi. Trump, 
“Rusya ve Çin’in elinde artık helikop-
terlerimizin örnekleri var. Apache’leri 
çoktan söküyorlar, inceliyorlar ve çok 
yakında en iyi ekipmanlara sahip ola-
caklar” diye konuştu.

Yeniden düzenledik
ABD ordu birliklerinin Afganistan’dan 
ayrılırken ‘en yenileri olmasa da birkaç 
eski helikopteri bozduğuna’ dikkat çe-
ken Trump, “Bunlar artık düşmanları-
mızın elinde” ifadelerini kullandı. ABD 
Başkanı Joe Biden’i konuşmalarında 
sıklıkla yaptığı hatalar için eleştiren 
Trump, mitingdeki konuşmada hata 
yaparak, ABD’nin Pakistan’dan çıktı-
ğını söyledi. Eski ABD Başkanı, “Ha-
tırlarsınız, Uzay Kuvvetleri hoşlarına 
gitmemişti. Fakat en önemli (kuvvetler-
den) biri olacaklar. Orduyu yeniden dü-
zenledik ve bu, askerleri Pakistan’dan… 
Afganistan’dan çekmekten daha zordu. 
Yeri gelmişken, Pakistan bize yardım 
edebilirdi, fakat biz istemedik. Pakis-
tan’a milyarlarca dolar veriyoruz, onlar 

ise bizim için hiçbir şey yapmıyor” dedi.

Onlardan yardım istiyoruz
Son Amerikan askerleri 30 Ağustos 
gecesi Kabil Havaalanı’ndan ayrılarak, 
ABD’nin Afganistan’daki 20 yıllık askeri 
varlığına son vermişti. ABD’nin enerji 
bağımsızlığını kaybetmesi nedeniyle Pet-
rol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) 
ve Rusya ile petrol tedariki konusunda 
görüşmek zorunda kaldığını savunan 
Trump, Joe Biden yönetimini eleştirerek 
ve kendisinin başkanlık yaptığı dönem-
den örnekler vererek şunları söyledi: 
“İlk kez kendimize enerji bağımsızlığı 
sağladık. Şimdi ise onlar, OPEC, Rusya 
ve diğer ülkelerden bize biraz petrol 
göndermelerini istiyorlar. Biz buna 
son vermiştik. Ben görevden ayrılırken 
Suudi Arabistan’dan, Rusya’dan daha 
fazla enerjiye, daha fazla petrole ve gaza 
sahiptik. Şimdi ise onlardan yardım 
istiyoruz” açıklamasında bulundu. 
Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, geçen 
çarşamba günkü basın açıklamasında 
ABD’de enerji fiyatlarının düşürülmesi 
için ham petrol ihracatına yasak getir-
me olasılığı hakkındaki soruyu yanıtsız 
bırakmıştı. Aynı zamanda, ABD’nin ‘her 
türlü yasadışı eylemlere karşı koymak’ 
için OPEC devletlerinin temsilcileriyle 
müzakere etmeye ve iç pazarı izlemeye 
devam ettiğini hatırlatmıştı.

İzlanda merkezli RUV’un 
bildirdiğine göre, İskan-
dinav ülkelerinden gelen 
verileri inceleyen Ulusal 
Epidemiyoloji Komitesi, 
Moderna aşısı kullanan-
larda kalp kası iltihabında 
artış gözlemledi. Bu tespit 
üzerine alınan durdurma 
kararı Cuma günü Sağlık 
Müdürlüğü’nün internet 
sitesinde duyuruldu.

20 bin kişi aşılandı
Habere göre İsveç, Moder-
na kullanımını 1991’den 
sonra doğan kişilerle 
sınırlandırıyor. Norveç 
ve Danimarka ise 12-17 
yaş arası çocuklar için 
Moderna yerine Pfizer’in 
kullanımını tavsiye ediyor. 
Bugüne dek yaklaşık 20 
bin İzlandalı Moderna ile 
tam şekilde aşılandı.

Japonya’da bazı tren hat-
larında elektrik kesintisi 
nedeniyle yaşanan aksama 
hayatı felç etti. Ülkenin en 
büyük demiryolu işletme-
cilerinden olan East Japan 
Railway, Tokyo dahil 
bazı eyaletlerde kapsamlı 
hizmet kesintisi yaşadığını 
açıkladı. Sputnik’te yer 
alan habere göre; Sai-
tama eyaletinin Warabi 
şehrindeki şirkete ait bir 
trafo merkezinde 12.55 
sıralarında patlama sesi 
duyulduğu belirtilirken, 
Yamanote, Keihin-Toho-
ku ve Joban tren hatları da 
dahil olmak üzere Tokyo 
metropol bölgesindeki 
birçok hatta demiryolu 
ulaşımının durduğu kay-
dedildi. Trafo merkezinde 
yangın çıktığı netleşirken, 
tren seferlerinde yaşanan 
aksamanın yangın ile 
ilişkili olup olmadığını be-
lirlemek üzere çalışmaların 
sürdüğü öğrenildi.

Olumsuz etkiledi
Tokyo ve çevresindeki 
eyaletlerde hayatı felç eden 
hizmet kesintisi nedeniyle 
binlerce yolcu tren istas-
yonlarında mahsur kaldı. 
Birçok bölgede ise otobüs 
ve taksi duraklarının önün-
de uzun kuyruklar oluştu.

APACHE’LERİ
SÖKÜYORLAR

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ve Çin’in ABD’nin Afganistan’dan çıkarken 
terk ettiği helikopterleri çoktan söktüğünü ve incelemeye başladığını belirtti 

Geçtiğimiz hafta-
larda sel felaketi 
yaşayan Tay-

land’da birçok iş yeri 
zarar görürken Titiporn 
Jutimanon adlı restoran 
sahibi dükkanını kapat-
mak yerine zorlu şartlara 
uygun bir şekilde yeniden 
tasarladı. Çao Phraya 
nehrinin kenarında 
bulunan restoranın suyla 
kaplı zeminine masaları 
ve sandalyeleri olduğu 

gibi yerleştiren Jutima-
non, böylece dalgaları 
restoranın içine entegre 
ederek farklı bir görünüm 
elde ediyor.

Dalgalar engel değil
Krizi fırsata çevirdiğini 
söyleyen Jutimanon, 
müşterilerin tekne geçiş-
leriyle oluşan dalgalar-
dan memnun olduğunu 
ve dalgaların eşsiz bir 
atmosfer oluşturduğunu 

belirtiyor. Sosyal medya 
uygulamalarına düşen 
görüntülerde masaların 
boyuna kadar gelen dal-
galarla boğuşan restoran 
çalışanları görülürken 
bu esnada ise müşterile-
rin oldukça eğlendikleri 
gözleniyor. Jutimanon, 
“Kendimi çok şanslı 
hissediyorum, dalgalar 
müşterilerin gelmesine 
engel olmadı” şeklinde 
konuştu. 

Krizi fırsata çevirdi
Restoranı sel sebebiyle sular altında kalan Taylandlı işletmeci, kötü durumu tersine 
çevirerek müşterilerini memnun etmenin farklı bir yolunu bularak krizi fırsata çevirdi

MODERNA 
AŞISI
durduruldu

Birçok
sefer
askıya 
alındı

İzlanda Baş Epidemi-
yologu Thorolfur Gud-
naso, ülkede Moderna 
firması tarafından 
üretilen Covid-19 aşısı-
nın kullanımının dur-
durulduğunu duyurdu

Japonya’da yaşanan 
elektrik kesintisi nede-
niyle Tokyo bölgesin-
deki birçok sefer askıya 
alındı. Binlerce kişi 
istasyonlarda mahsur 
kalırken, bazı bölge-
lerde taksi ve otobüs 
kuyrukları oluştu

Yeşil geçişe protesto!
İtalya’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 
bir süredir yürürlükte olan aşı veya test yaptırmayı ya da kısa süre öncesinde 
Kovid-19 geçirmiş olmayı belgelendiren ‘Yeşil Geçiş’ sertifikası protesto edildi

CGIL Genel Merkezi’nin 
saldırıya uğraması ve pro-
testoların şiddet olaylarına 
dönüşmesi, İtalyan devlet 
erkanı ve siyasi parti lider-
lerinin tepkisini çekti. İtalya 
Cumhurbaşkanı Sergio 

Mattarella’nın, CGIL Genel 
Sekreteri Maurizio Landi-
ni’ye geçmiş olsun telefonu 
açtığı bildirildi. İtalya Baş-
bakanlığından yapılan yazılı 
açıklamada, Başbakan Mario 
Draghi’nin şiddet olaylarını 

kınadığı ve olaylarda genel 
merkezi zarar gören CGIL’e 
dayanışmasını dile getirdi-
ği belirtildi. Ülkede soldan 
aşırı sağa kadar tüm partiler, 
CGIL’e yönelik saldırıyı 
kınadı. İtalya’da hükümetin 

6 Ağustos’ta uygulamaya 
giren “Yeşil Geçiş” sertifikası, 
o günden beri pek çok kez 
protesto edilirken, sertifika, 
16 Ekim’den itibaren kamu 
ve özel sektör çalışanları için 
zorunlu hale gelecek.

Siyasiler de tepki gösterdiSiyasiler de tepki gösterdi
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Bugüne dek çok sayıda ünlünün 
göz kapağı estetiği ameliyatını 

gerçekleştiren Op. Dr. Tuncay 
Sezgin, kendisine ‘Yılın En İyi Göz 

Doktoru’ ödülünü takdim eden 
Özlem Yıldız hakkında şaşırtan bir 
itirafta bulundu. Sezgin; kendisine 
başvuran bir çok hastanın göz çev-
resini Özlem Yıldız’a benzetmesini 

istediğini söyledi

GÖZ kapağı estetiği operasyonu alanında Türkiye’nin 
en başarılı hekimlerinden biri olan Göz Hastalıkları 
Uzmanı Op. Dr. Tuncay Sezgin, bu yıl 4.’sü düzen-
lenen Altın Kalite Ödül Töreni’nde ‘Yılın En İyi Göz 
Doktoru’ seçildi. Ödülünü çok sayıda ünlü ismin 
katılımıyla gerçekleşen görkemli töreni sunan Özlem 
Yıldız’ın elinden alan Sezgin, teşekkür konuşması 
sırasında yaptığı itirafla en çok güzel sunucuyu şa-
şırttı. Bugüne dek bir çok ünlü sanatçının göz kapağı 
estetiği ameliyatını gerçekleştiren Sezgin, “Mesleğim 
gereği çok sayıda göz kapağı estetiği operasyonu ger-
çekleştiriyorum ki, muayene sırasında hastalarımdan 
bazı talepler de geliyor. Bu talepler kimi zaman Özlem 
Yıldız’ı çok beğenen ve onun göz çevresini, göz şeklini 
örnek gösterenlerden geliyor” dedi.

Bütün gözler güzel baksın

Op. Dr. Tuncay Sezgin’in bu açıklaması karşısında 
hem şaşıran, hem de çok mutlu olan Özlem Yıldız 
ise ne diyeceğini şaşırdı. Sezgin’e teşekkürlerini 
sunan ünlü güzel, “Yeter ki bütün gözler güzel 
baksın inşallah.’ şeklinde konuştu. Kendisini ‘Yılın 
En İyi Göz Doktoru’ seçen Altın Kalite Ödül 
Töreni organizasyonuna teşekkür eden Op. Dr. 
Tuncay Sezgin, önceleri daha çok ünlü sanatçıla-
rın tercih ettiği göz kapağı estetiği operasyonlarını 
son dönemde ise bu yönde şikayetleri olan ya da 
bakışlarının etkisini güçlendirmek isteyen her yaş 
ve her meslek grubundan kişilere uygulamaya 
başladıklarını kaydetti.

GÖZLERiNi iSTiYORLAR

58’İNCİSİ düzenlenen Antalya 
Altın Portakal Film Festivali’nin 
ödül töreni, 10 bin kişilik spor 

salonunda koronavirüs tedbirleri 
kapsamında gerçekleştirildi. Kırmızı 
halı ve kapanış galasında, her yıl 
olduğu gibi bu yıl da şıklık yarışı 
yaşandı. Görkemli geceye festivalde 
yer alan filmlerin dünyaca ünlü yö-
netmenleri, oyuncular, Türk sinema 
ve televizyon dünyasının birbirinden 
ünlü yıldızları ile Antalyalı sinemase-
verler katıldı. Festivalde bu yıl, Cum-
huriyet tarihinin en büyük yangını 
olan Manavgat yangını nedeniyle 
‘Gelecek umutla yeşerecek’ sloganıy-
la yola çıkıldı.

Maskeyle bütünlük sağlandı
Antalya Büyükşehir Belediyesi ev 
sahipliğinde, Kültür ve Turizm 
Bakanlığı’nın katkılarıyla gerçekleşen 
festivalin töreni öncesinde galaya 
katılan sanatçılar, kırmızı halıda 
maskeleriyle yürüdü. Bazı sanatçıla-
rın şıklıklarına maskeleriyle bütünlük 
sağladıkları dikkati çekti. Film ekip-
leri ve sanatçılar kırmızı halı sonuna 
kurulan platform önünde fotoğraf 
çektirdi. Kırmızı halıdan geçerek sa-
lona giriş yapan Antalya Büyükşehir 
Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek, 
pandemi kurallarına uygun sinema 
severlerle filmleri buluşturduklarını 
söyledi. Böcek, “Oldukça coşkulu 
sürüyor festival. Biletler tükendi. 
Tabi bu yıl Manavgat orman yan-
gını nedeniyle biraz buruk haldeyiz. 
Ciğerimiz, hatıralarımız yandı. Ana 
temamız bunu konu alıyordu. Yarış-
maya katılan tüm sanatçılara başarı-
lar diliyorum” diye konuştu.

Sinerji ortaya çıkıyor
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet 
Nuri Ersoy da eşi Pervin Ersoy ile 
kırmızı halıda yürüdü.  Festivalin 
tüm özelliklerini koruyarak bugü-
ne kadar gelmiş olmasının önemli 
olduğunu ifade eden Bakan Ersoy, 
“Bu tarz etkinlikleri ne kadar köklü 
hale getirebilirsek ülkemiz adına da 
o kadar faydalı. Antalyamızın sa-
dece turizmle hatırlanmasını değil, 
kültürel etkinlikleriyle, faaliyetleriyle 
de anılmasını en çok isteyen biz-
leriz. İkisi beraber olduğu zaman 
çok daha iyi sonuçlar, çok daha iyi 

sinerji ortaya çıkıyor. Artık 
yavaş yavaş aşılanmanın 
da etkisiyle normalleşme 
sürecine ülkemiz girdi. 
Normalleşmenin en güzel 
yanı, halkımız ve bizim 
için en güzel sonucu da 
tekrar özlemini duydu-
ğumuz kültürel sanata 
ulaşabiliyor olmamız, bu 
tarz etkinliklerin bu açı-
dan da önemi var. Sadece 
ülkemize değil, dünyaya 
da güzel mesaj oluyor bu 
tür etkinlikler. Hepimiz 
açısından çok sevindirici buluyorum. 
Hayırlı olsun emeği geçenlere teşek-
kürler” ifadelerini kullandı.

Artırmayı hedefliyoruz
Bakanlık olarak festival ve festivalde 
yarışan birçok filme destek sağla-
dıklarını da açıklayan Bakan Ersoy, 
“Bu kapsamda, pandemi döneminde 
desteklerimizi arttırarak Kültür ve 
Turizm Bakanlığı olarak sinema 
sektörüne yaklaşık 150 milyon 
TL’lik destek sağladık. İnşallah bu 
destekleri gelecek yıllarda daha da 
arttırmayı hedefliyoruz” diyerek ödül 
alanları kutladı. Kültür ve Turizm 
Bakanlığı’nın katkılarıyla Antalya 
Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde 
düzenlenen ve Cumhuriyet tarihinin 
en büyük yangını olarak tarihe geçen 
Manavgat Yangını nedeniyle ‘Ge-
lecek Umutla Yeşerecek’ sloganıyla 
gerçekleştirilen 58’inci Antalya Altın 

Portakal Film Festivali, Antalya 
Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen 
kapanış ve ödül töreniyle sona erdi. 
Ödül töreni Şevval Sam’ın konseriyle 
başladı. Şevval Sam ve Yekta Ko-
pan’ın sunuculuğunu yaptığı geceye 
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet 
Nuri Ersoy, Antalya Valisi Ersin 
Yazıcı, Antalya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Muhittin Böcek, çok sayıda 
davetli ve sanatçı katıldı. DHA

Altın Portakal Film Fes-
tivali’nin ödül töreni 
kırmızı halıdaki şıklık 
yarışıyla başladı. Törene 
katılan Kültür ve Turizm 
Bakanı Mehmet Nuri 
Ersoy, aşılanmayla birlikte 
Türkiye’nin de artık nor-
malleşmeye başladığını 
söyledi. Festivalde bu yıl, 
Cumhuriyet tarihinin en 
büyük yangını olan Ma-
navgat yangını nedeniyle 
‘Gelecek umutla yeşerecek’ 
sloganıyla yola çıkıldı

GELECEK
UMUTLA
YEŞERECEK

ULUSLARARASI Altın Por-
takal Film Festivali’nin ül-
kemizin en önemli sanat ve 
kültür organizasyonlarından 
biri olduğunu belirten Bakan 
Mehmet Nuri Ersoy, “Özellikle 
kültür ve sanat alanında yürü-
tülen çalışmalarda istikrarın 
ne denli önemli ve zor oldu-
ğunu iyi biliyorum. Maalesef 
sanat alanında yapılan işler 
her zaman hak ettiği değeri 
görmüyor. Bu açıdan, ulusla-

rarası bir 
kültür sanat 
organizas-
yonunun 
ülkemizde 
58 yıldır 
istikrarlı bir 
şekilde de-
vam ediyor 
olmasının 
ne kadar 
değerli 
olduğunun 
bir kez daha 
altını çiz-

mek istiyorum. Kendine has 
anlatım gücü ve dili ile sa-
natsal değerinin yanında aynı 
zamanda en yaygın ve kitleleri 
etkileme imkanına sahip ile-
tişim araçlarından da biridir 
sinema. Bu yönüyle her geçen 
gün kendini daha da geliştiren 
sinemamızın gelecekte çok 
daha iyi yerlere evrileceğine 
inanıyorum” dedi.  

SANAT HAK 
ETTiĞi DEĞERi

GÖRMÜYOR

Şarkıcı Demet Akalın, çifte konser 
verdi. Orman yangınlarından en 
çok etkilenen mahallelerden Mum-
cular’da halkla buluşan Akalın’ın, 
ikinci durağı Bodrum Kalesi oldu
ŞARKICI Demet Akalın, orman yangın-
larından en çok etkilenen mahallelerden 
biri olan Mumcular’da konser verdi. 
Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteğiyle 
Bodrum Belediyesi’nce düzenlenen halk 
konserine ilgi büyük oldu. Zaman zaman 
sahneden inerek şarkı söyleyen Akalın, 
doğum günü olan bir kız çocuğuna 
ayakkabılarını hediye etti. Akalın, konsere 
yanında getirdiği spor ayakkabılarıyla de-
vam etti. Popüler şarkılarını seslendiren 
Akalın, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet 
Aras ile Yardımcısı Hüseyin Tutkun’a 
teşekkür etti. Teşekküre “Hoş geldiniz” 
diyerek karşılık veren Aras “Bodrum’u 
hep eğlenceyle, deniz, kum, güneş ile 
tanırız ama burada gerçek Bodrumlu-
lar var. Gerçek köylülerimiz var, gerçek 
Türkmenlerimiz, Yörüklerimiz. Onları 
çok seviyoruz sağ olsunlar” dedi.

Mumcular’da
moral konseri

Yedi odalı kilise
Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 
izniyle yapılan araştırmalarda, 7 
odalı Erken Hristiyanlık dönemine 
ait kaya kilisesi keşfedildi

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı 
Kültür Varlıkları ve Müzeler 
Genel Müdürlüğü bünyesinde 
Bingöl ili ve ilçelerinde Ortaçağ 
ve sonrası yüzey araştırması 
çalışmaları kapsamında Bingöl 
merkeze bağlı bir köyde 7 odalı 
kaya kilisesi bulundu. Sanat 
Tarihçisi Doç. Dr. Nebi Butasım 
koordinesinde yapılan araştırma-
larda merkeze bağlı Kardeşler köyündeki 
kayalık alanda içinde şapel (kilise), su ve 
zahire (tahıl) depoları bulunan 7 odalı ki-

lise keşfedildi. Keşfedilen kilisenin Erken 
Hristiyanlık dönemine ait olduğu düşü-
nülürken, yapılan çalışmaların ardından 
turizme kazandırılması hedefleniyor.



Bir muhabirin “Size göre en uç 
olumlu veya olumsuz eleştiri 
neydi?” şeklindeki sorusuna 
Altıntop, “En büyük eleştiri 
mental çöküş. Bunu hiç kimsenin 
söylemesine gerek yok. Beklen-
tiler bugünden yarına hemen 
karşılanacak şeyler değil. Bir 
şeyden emin olabilirsiniz, bu beş, 
altı günde konsantrasyonumuz 
da çalışma içeriğimiz de o kadar 
değerli ve önemli geçti ki gelecek 
günler burada inanılmaz büyük 
değişiklikler olacak. Burada 
manevi değerlerimizi ön plana çı-
karmak istiyoruz. Oyuncularımız 
çok çok iyi sporcular olabilir ama 

ondan daha önemli olan çok çok 
iyi birey olmalarını istiyoruz” 
şeklinde yanıt verdi.
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A Milli Futbol Takımı, 2022 
FIFA Dünya Kupası 
Avrupa Elemeleri’nde 

bugün deplasmanda Letonya 
ile oynayacağı karşılaşma için 
Riga’ya hareket etti. Türk Hava 
Yolları’na (THY) ait uçakla 
İstanbul Havalimanı’ndan dün 
15.00’te Riga’ya giden Ay-Yıldızlı 
kafilede, TFF İcra Kurulu Üyesi 
ve Milli Takımlardan Sorumlu 
Yönetici Hamit Altıntop, Norveç 
maçında oyunun yeterli olmadı-
ğını kabul ettiklerini belirtti.

İyi bir sonuç alacağız
Altıntop, “Bu beş, altı günlük sü-
rede, genel manada memnunum. 
Çünkü çalışma ortamı, kon-
santrasyon ve iletişim çok iyiydi. 
Maça en iyi şekilde hazırlandık. 
Güzel bir gol ile başladık. Norveç 
takımı da çok iyi hazırlanmış. 
Defansif anlamda, baskı anla-
mında çok çok iyi şeyler yaptılar. 
Onları da burada tebrik etmek 
lazım. 1-1 bizi memnun etmiyor. 
Biz her maçı kazanmak istiyoruz 
ama gerçeklerden bahsediyoruz. 
Bu takım 6 ay inanılmaz kan 
kaybetmiş, geriye gitmiş. Bunları 
maçın içinde bölüm bölüm tekrar 
gördük. Takım halinde hareket 
etmede sıkıntılar çektik. Burada 
bazı arkadaşlarımız performans-
larının altında kaldı. Burada 
tecrübeli oyunculardan beklenti-
lerimiz daha büyük. Daha fazla 
sorumluluk alıp daha verimli ol-
maları gerekir. Ama tekrar söylü-
yorum genel manada 5-6 günlük 
çalışmamızda memnunum. Ama 
oynadığımız oyunun da yeterli ol-
madığını kabul ediyoruz. Leton-
ya’da üstüne koyarak daha etkili, 
daha verimli ve takım halinde 
daha iyi bir duruşla iyi bir sonuç 

alacağımıza inanıyoruz” dedi.

Kazanmak istiyoruz
Grupta Türkiye’nin şansının 
devam ettiğini kaydeden Altın-
top, bu şansı değerlendirmek 
istediklerinin altını çizdi. Kısa 
vadeli hedeflerinin dünya şampi-
yonasına katılmak olduğunu vur-
gulayan Altıntop, “Bu yolda ilk 
sınavımızda maalesef sadece be-
rabere oynayabildik. Letonya’da 
kazanmak istiyoruz. Şansımızı 
korumak istiyoruz ve buradaki 
oyunu daha ileri taşımak istiyo-
ruz” ifadelerini kullandı.

Önerilere açığız
“Ne kadar sabırsız olduğumuzu 
biliyoruz. Norveç takımını örnek 
almak lazım” diyen Altıntop, 
“O kadar eksiği olmasına rağ-
men; oyuna giren, yeni dahil 
olan nasıl oynaması gerektiğini 
bilerek hiçbir şekilde diğerini 
aratmadan, hocanın beklentile-
rini karşıladığını gördük. Bizim 
de hedefimiz bir sistem kurmak, 
havuzu büyütmek. Bilime ve 
eğitime daha önem verip bu 
sistemi ön plana çıkarmak. Bunu 
yapabileceğimize inanıyoruz. 
Ama buraya ‘yeni bir hoca geldi, 
bir Hamit Altıntop geldi, hay-
di onlar ne yapacak?’ ile bu iş 
olmaz. Hep beraber yapmamız 
gerekir. Kulüpteki hocalarımız, 
iç içe beraber bunu başarabiliriz. 
‘Hoca gelir ve bunu çözer’ diye 
bir dünya yok. Bu bizim takı-
mımız ve bizim oyuncularımız. 
Bugün bile istişarelere başladık 
oyun ile ilgili oyuncularla ilgili 
veya hazırlanma ile ilgili. Öneri-
lere açığız. Olumlu eleştirileri de 
seve seve açığız” açıklamasında 
bulundu.     ■ DHA

ING Basketbol Süper Ligi’nin 
3’üncü haftasında Fenerbahçe 
Beko, Bahçeşehir Koleji’ni bitime 
7 saniye kala Vesely’den bulduğu 
iki sayılık basket ile 79-78 mağ-
lup etti. Ülker Spor ve Etkinlik 
Salonu’nda oynanan karşılaş-
manın ilk çeyreğini Bahçeşehir 
Koleji, 24-19 önde kapattı. 2’nci 
çeyrekte rakibinin sadece 12 sayı 
bulmasına izin veren Fenerbahçe 
Beko, ilk yarıyı 38-36 önde ta-
mamladı. 3’üncü 
çeyrekte de skor 
üstünlüğünü 
koruyan sarı-laci-
vertli ekip, karar 
periyoduna 58-54 
önde girdi. Büyük 
çekişmeye sahne 
olan son periyot-
ta bitime 7 saniye 
kala Vesely’nin 
attığı 2 sayılık 
basket ile 79-78 

öne geçen Fenerbahçe, son topta 
da rakibine sayı şansı tanımayın-
ca parkeden 79-78 galip ayrıldı. 
Bu sonucun ardından Fener-
bahçe oynadığı 3’üncü maçtan 
da galip ayrılırken, Bahçeşehir 
Koleji ise 3’üncü maçında 2’nci 
mağlubiyetini aldı. Fenerbahçe 
Beko’da Nando De Colo 15 sayı 
üretirken, Bahçeşehir Koleji’n-
de ise Jamar Smith 19 sayıyla 
maçın en skorer ismi oldu.

Şehzadeler ilçesinde ailesiyle birlik-
te yaşayan lise son sınıf öğrencisi 
Cemile Aykoç, sınıf arkadaşlarının 

tavsiyesiyle 4 yıl önce muaythai sporu ile 
tanıştı. Antrenmanlarını eksiksiz sürdüren 
Aykoç, haziran ayında Aydın’da yapılan 
Muaythai Gençler Türkiye Şampiyona-
sı’na katılarak 67 kiloda Türkiye şampi-
yonu oldu. Aykoç, bu yıl aralık ayında 
Tayland’da düzenlenecek Dünya Genç-
ler Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil 
edecek. Dünya şampiyonluğu hedefiyle 
çalışmalarını sürdüren Aykoç, bir yandan 
da tarlada çalışarak çiftçilik yapan ailesine 
destek oluyor. Türkiye şampiyonu olması-
nın ailesini gururlandığını belirten Aykoç, 
şunları söyledi: “Bu yıl yapılan Türkiye 
Muaythai Şampiyonası milli takım seçme-
lerinde 67 kiloda 1’inci oldum. Bu benim 
ve ailem için çok gurur verici oldu. Mani-
sa ilimizin de adını duyurmuş oldum. Bu 
sporu 4 yıldır yapıyorum. Bu yıl ilk defa 
şampiyon oldum” dedi.

Tarlada çalışıyorum
Yaz ayı boyunca bağda üzüm hasadı yapan 
Aykoç, “Aileme yardımcı olmak için yaz ay-
larında tarlada çalışıyorum. Şimdi de hafta 
sonu boş oldukça. Zor ama faydası da olu-
yor. Çünkü üzüm sepetlerini taşırken, kesim 
işlerini yaparken, antrenman yapmış olu-
yorum. Antrenmanlarımı hiç aksatmadım. 
Hedefim; aralık ayında Tayland’da düzenle-
necek dünya şampiyonasında birinci olmak, 
İstiklal Marşı’mızı okutmak ve bayrağımızı 
dalgalandırmak” diye konuştu. ■ DHA

Türkiye’de uzun yıllar 
görev yapmış tecrübeli 
Alman teknik adam 

Christoph Daum, Stefan 
Kuntz’un A Milli Futbol Takı-
mımızın yeni teknik direktörü 
olması ile ilgili düşüncelerini 
paylaştı. Alman basınında 

Bild’e açıklamalarda bulu-
nan Daum, Kuntz ile göreve 
gelmeden önce konuştuğunu 
belirterek, Kuntz’a bu yeni 
görevinin tam bir intihar 
görevi olduğunu ilettiğini 
dile getirdi; “Kuntz ile göreve 
gelmeden önce konuştum. 

Bunun tam bir intihar görevi 
olduğunu söyledim.” Alman 
teknik adam daha sonra ise 
sözlerine, “Ona Türk Milli 
Takımı’na değil bir kulüp 
takımından gelen teklifi kabul 
etmesini söylerdim” ifadeleri-
ni ekledi.

çok çok iyi sporcular olabilir ama 

6 AYDA iNANILMAZ
KAN KAYBETMiŞ!KAN KAYBETMiŞ!KAN KAYBETMiŞ!
Hamit Altıntop, A Milli Futbol Takım kafilesinin Letonya yolculuğu öncesi İstanbul 
Havalimanı’nda dün oynanan Norveç maçı ve Ay-Yıldızlı ekibin geleceğiyle ilgili 
açıklamalarda bulundu. Norveç maçı hakkında değerlendirmede bulunan Hamit 
Altıntop, “Bu takım 6 ay inanılmaz kan kaybetmiş, geriye gitmiş” dedi

Bir muhabirin “Size göre en uç ondan daha önemli olan çok çok 

En büyük eleştiri mental çöküş

İntihar görevi!

ÜZÜM BAĞINDAN
ŞAMPiYONAYA!ŞAMP
Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde çiftçilik yapan ailesine tarlada yardım eden, boş vakitle-
rinde de Muaythai Gençler Türkiye Şampiyonası’na hazırlanarak birinci olan Cemile Aykoç 
(17), Tayland’da düzenlenecek Dünya Gençler Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil edecek

Süper Lig’de milli maç arasına 
15 puanla 5’inci sırada giren 
Altay, oynadığı 8 maçta bera-
berlik almadı. Siyah-beyazlılar 
5 galibiyet elde ederken, 3 kez 
de sahadan eli boş ayrıldı. 18 
yıl sonra geri döndüğü ligde 
Yukatel Kayserispor, Aytemiz 
Alanyaspor (D), Göztepe, 
Çaykur Rizespor (D) ve Be-
şiktaş’ı mağlup eden İzmir 
temsilcisi, Fenerbahçe, İttifak 
Holding Konyaspor (D) ve 
Gaziantep FK’ya ise boyun 
eğdi. Siyah-beyazlılar bu 
periyotta 15 kez rakip fileleri 

sarsarken, kalesinde 13 gol 
gördü. Altay, teknik direktör 
Mustafa Denizli önderliğinde 
çıktığı 13 karşılaşmada bir 
kez bile berabere kalmadı. 
Siyah-beyazlı ekip geçen sezon 
Play-Off şampiyonu olduğu 
1’inci Lig’de Mustafa Denizli 
önderliğinde oynadığı 5 müsa-
bakada 5 galibiyet elde ederek 
hedefe ulaştı. İzmir temsilcisi 
geçen sezon bu periyotta 
Bereket Sigorta Ümraniyespor 
(D), Royal Hastanesi Bandır-
maspor, İstanbulspor (2) ve 
Altınordu’yu dize getirdi.

Altay’ın ortası yok

Bitime yedi
saniye kala!

T
Christoph Daum, Stefan 
Kuntz’un A Milli Futbol Takı-
mımızın yeni teknik direktörü 
olması ile ilgili düşüncelerini 
paylaştı. Alman basınında 

Altıntop, “Bu takım 6 ay inanılmaz kan kaybetmiş, geriye gitmiş” dedi

İntihar görevi!
Ülkemizde Fenerbahçe, Beşiktaş ve Bursaspor’da teknik direktörlük görevleri Ülkemizde Fenerbahçe, Beşiktaş ve Bursaspor’da teknik direktörlük görevleri 
yapan tecrübeli teknik direktör Christoph Daum, Stefan Kuntz’un A Milli Futbol yapan tecrübeli teknik direktör Christoph Daum, Stefan Kuntz’un A Milli Futbol 
Takımımızın başına geçmesi hakkında, “Tam bir intihar görevi” yorumunu yaptıTakımımızın başına geçmesi hakkında, “Tam bir intihar görevi” yorumunu yaptı
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İ
stanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki 
Spor İstanbul, Türkiye’de yol yarışları ka-
tılımcı sayılarını artırabilmek, yol yarışları 

katılımcılarına alternatif yarışlar düzenlemek, 
koşuculara seri şeklinde yarışlar sunabilmek 
amacıyla, 2016 yılından itibaren “İstanbul’u 
Koşuyorum” etkinlikleri düzenliyor. “İstan-
bul’u Koşuyorum” yarışlarının Kadınlar Günü 
Etabı, Caddebostan Colour Run Etabı ve Ba-
kırköy Etabı’nın ardından bu seneki dördüncü 
ayağı olan Üsküdar Etabı dün koşuldu. 

Ödül töreni yapıldı
Yarışa katılan bin 250 sporcu, 7 Kasım 
2021’de düzenlenecek N Kolay 43. İstanbul 
Maratonu’na haftalar kala Üsküdar’da son 
kez prova yapma imkanı buldu. 10 km’lik 
parkurda koşulan Üsküdar Etabı, saat 
9.00’da Üsküdar eski evlendirme dairesi 
önünden başladı. Koşucular, Harem Sahil 
Yolu Caddesi’nden Üsküdar Hakimiyeti 
Milliyet Caddesi’ne saparak Halk Cadde-
si Gündoğumu Caddesi ile Dr. Fahrettin 
Atabey Caddesi’nin kesiştiği döner kavşağa 
kadar ilerledi. Bu kavşaktan dönüş yapan 
atletler, tekrar sahil yoluna indi ve birinci 
köprü istikametine doğru Paşa Limanı Cad-
desi, Kuzguncuk Çarşı Caddesi, Abdullah 
Ağa Caddesi istikametini takip ederek yarışı 
sürdürdü. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne 
varmadan askeriye önünde bulunan kavşak-
tan geri dönerek sahil yolundan yarışa devam 
eden sporcular, ters yönde Harem’e kadar 
koştu ve Harem Sahil Yolu üzerinde bulunan 
kavşaktan dönüş yaptı. Tekrar sahil yolundan 
Üsküdar istikametine doğru ilerleyen atletler, 
başlangıç noktası olan eski evlendirme dairesi 
önünde yarışı tamamladı. Dereceye giren 
sporcular için yapılan ödül töreninin ardın-
dan etkinlik sona erdi.

Çiplerle belirlendi
Sporcuların yarıştaki dereceleri elektronik 
zamanlama çipleriyle ölçüldü. Kadınlar 
Genel Klasman’da birincilik ipini 34:09’luk 
derecesiyle Özlem Kaya göğüsledi. Damla 
Çelik 34:40’lık derecesiyle ikinci, Hatice Yıl-
dırım 35:45’lik derecesiyle üçüncü oldu. Faslı 
sporcu Salh Echchibani 28:31’lik derecesiyle, 
Erkekler Genel Klasman’da birinciliği elde 
etti. Murat Emektar 28:41’lik derecesiyle 
ikincilik kürsüsüne çıktı. Abdullah Tuğluk 
28:46’lık derecesiyle üçüncü sırada yer aldı.

Büyük Britanyalı Tyson Fury, ABD’li 
Deontay Wilder’ı nakavt ederek 
Dünya Boks Konseyi (WBC) ağır 

sıklet kemeri unvanını korudu. İki boksör 
arasında büyük çekişmeye sahne olan 
üçüncü karşılaşma, ABD’nin Las Vegas 
kentinde yapıldı. Karşılaşma öncesinde iki 
boksörün ringe geliş kostümleri oldukça 
dikkat çekiciydi. Tyson Fury, karşılaşma 
öncesi ringe centurio kostümüyle çıktı. 
Mücadeleye iyi başlayan Fury, üçüncü 
rauntta rakibini düşürmesine rağmen na-
kavt edemedi. Bu kez 35 yaşındaki Wilder, 
dördüncü rauntta Fury’yi iki kez düşür-
mesine rağmen Büyük Britanyalı boksör, 
yeniden ayağa kalkmayı başardı.

11. rauntta maç bitti
Mücadelede üstünlüğü yeniden ele alan 
Fury, 10. rauntta Wilder’ı bir kez daha 
düşürdü ama rakibi ayağa kalktı. 33 
yaşındaki Fury, 11. raunttaki sert yumru-
ğunun ardından bu kez rakibini nakavt 
ederek maçı kazandı. İki boksör, ilk olarak 
2 Aralık 2018’de karşılaşmış ve mücadele 
berabere sonuçlanmıştı. 23 Şubat 2020’de 
yapılan ikinci karşılaşmayı ise Fury, 7. 

rauntta teknik nakavtla kazanarak Dün-
ya Boks Konseyi (WBC) kemerinin yeni 
sahibi olmuştu. 24 Temmuz’da yapılması 
planlanan üçüncü maç, Tyson Fury’nin 
yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalan-
ması nedeniyle ertelenmişti.

32 maçta 31 galibiyet
Bu galibiyetle Fury, çıktığı 32. maçında 
31. galibiyetine ulaştı. “Çingene Kralı” 
lakaplı boksör, kariyerindeki tek beraberli-
ğini ise Wilder karşısında almıştı. Fury’ye 
üst üste ikinci kez kaybeden Wilder’ın 
ise 45 maçta 42 galibiyet ve 1 beraberliği 
bulunuyor. Karşılaşma sonunda Wilder’ın 
yanına gittiğini belirten Tyson Fury, “Teb-
rik ettim fakat ‘Hiçbir şekilde sportmenlik 
veya saygı göstermek istemiyorum’ dedi. 
‘Sorun değil’ dedim. Şaşırdım. Kaybetme-
yi kabullenemeyen biri. Geri zekalı” ifa-
delerini kullandı. Müsabakaya ilişkin de 
konuşan Fury, “Birkaç kez yere düştüm. 
Wilder, gerçekten güçlü yumruklar atıyor. 
Bu gece, harika bir dövüş oldu. Bahane 
üretemem ki Wilder, üst düzey bir dövüş-
çü. Dünyanın en iyi dövüşçüsü olduğumu 
söylerim ki o da ikincisi” dedi. 

Küçükçekmece Süper Amatör Lig 
temsilcisi Yeşilova Esnafspor , hazırlık 
karşılaşmasında sahasında konuk ettiği 
Bölgesel Amatör Lig (BAL) temsilcisi 
Gazi Mahallesi takımına 2-0 yenildi. 
Karşılaşmanın 9. dakikasında konuk 
takım Gazi Mahallesi Burhan ile 1-0 
öne geçerken karşılıklı ataklarla devam 
eden karşılaşmanın 35.dakikasında 
Saruhan’ın attığı golle konuk ekip Gazi 
Mahallesi 2-0’ı yakaladı. Yeşilova Es-
naf Spor Başkan yardımcısı ve Futbol 
şube sorumlusu M. Cem Özel Gazi 
Mahallesi maçında takımının orta koy-
du futbolun geline memnun olduğunu 
söyledi.Özel, “İkinci yarıdaki takımı-
mız daha iyi mücadele etti ve rakibe 
neredeyse hiç pozisyon vermedi. Buna 
karşılık kendi girdiğimiz net gol pozis-
yonları vardı. Futbolda her zaman şu 
vardır hazırlık maçı ya da lig maçı fark 
etmiyor. Önemli olan girdiğiniz pozis-
yonları gole çevirebilmek” dedi.

Kıran kırana 
hazırlık maçı

Maraton öncesi 
SON PROVA
“İstanbul’u Koşuyorum” etkinliklerinin 
2021’deki dördüncü yarışı olan Üskü-
dar Etabı sona erdi. Koşucular, N Kolay 
43. İstanbul Maratonu öncesi son 
provayı Üsküdar’da gerçekleştirdi

Dünyada kıtalararası koşulan tek ma-
raton olan N Kolay İstanbul Maratonu 
7 Kasım 2021 Pazar günü gerçekleştiri-
lecek. N Kolay 43. İstanbul Maratonu 

kayıtları 20 Ekim’de sona erecek. N 
Kolay 43. İstanbul Maratonu kayıt 

işlemleri event.spor.istanbul 
adresinden gerçekleşti-

riliyor. 

Maraton kayıtları 
devam ediyor

Tyson Fury unvanını korudu
Büyük Britanyalı Tyson Fury, ABD’li Deontay Wilder’ı nakavt ederek Dünya Boks Konseyi (WBC) ağır sıklet kemeri unvanını korur-
ken karşılaşma sonrasında kendisini dünyanın en iyi boksörü olarak tanımladı ve Wilder’ın da saygısızlık yaptığını dile getirdi

Bu sezon Trabzonspor ’da 
tüm maçlarda görev alan 
Marek Hamsik, Slovakya 

Milli Takımı’nda da 90 daki-
ka sahada kaldı. 34 yaşında 
olmasına rağmen müthiş bir 
istikrarla devam eden yıldız 
orta saha oyuncusu, ülkesinin 
Rusya’ya 1-0 kaybettiği maçta 
Slovakya’nın en iyi ismiydi. 
140 kez topla buluşup, 125 
pas, 12 başarılı uzun top ve 
6 kilit pas gönderen Hamsik, 
5 başarılı orta açtı ve 2 kez 
rakip kaleyi yokladı. Slovakya 
Milli Takımı, yüzde 74 topa 
sahip olma ile rakibine karşı 
büyük üstünlük kurarken, tam 
27 şut attı fakat ağları hava-
landıramadı. Rusya’nın 155 
başarılı pasına karşılık Slo-
vakya tam 617 kez pas yaptı.

Mucizeden fazlası gerek
Kaptan Hamsik, etkili perfo-
mansıyla alkış alırken, Slovak-
ya Dünya Kupası Elemeleri H 
Grubu’nda 8. maçını yarın Hır-
vatistan ile deplasmanda oyna-
yacak. Grupta 9 puanı bulunan 
Slovakya, 2. sıradaki Rusya’nın 
7 puan gerisinde bulunuyor. 
Hamsik ve arkadaşlarına, 
Hamsik, Rusya ma-
çında 90 dakika görev 
yaptı. ilk 2 için muci-
zeden fazlası gerekiyor.

İstatistiklerde 
yine fark yarattı
Trabzonspor’un yıldız futbolcusu Marek Hamsik, 

etkili performansını Slovakya’da da devam 
ettirdi. Kaptan Hamsik, istatistiklerde yine 

fark yarattı, takımının en iyisi olmayı başardı

Galatasaray ‘ın 22 yaşında-
ki hücum oyuncusu Kerem 
Aktürkoğlu’na Fransız ku-
lüplerinin yakın ilgisi devam 
ediyor. Genç yeteneğin Sarı- 
Kırmızılı formayla grafiğini 
takip eden Lyon ve Nantes 
temsilcileri, oyuncunun 
saha dışındaki davranışla-
rından gelecek hedeflerine 
kadar birçok detayla ilgile-
niyor. Bir yandan oyuncu 
takibi sürerken, kulüpler de 
Ocak ayı için kolları sıvamış 
durumda. Nantes ve Lyon, 
Kerem Aktürkoğlu için Ga-

latasaray’ın 
kapısını 6 
milyon Euro 
ile çalacak. Şu an itibarıyla 
Nantes’ın bu transfer konu-
sunda daha istekli olduğu 
belirtiliyor. Ancak iki kulüp 
de pazarlığa açık ve gö-
rüşmelerin bir süre devam 
etmesi bekleniyor.

Kabak’a vize çıkmıştı
Nantes cephesinde Kerem’le 
ilgili olarak oyuncunun 
bir iki yıl içerisinde 20-25 
milyon Euro gibi çok daha 

yüksek rakamlar 
karşılığında satılma 

planları var. Bu ne-
denle genç oyuncunun bir 
sonraki satışından pay da 
teklif paketine dahil edile-
cek. Lyon’un da benzer bir 
formül hazırladığı, gelen 
haberler arasında. Bir önceki 
sezonun devre arasında 
Ozan Kabak’ın Stuttgart’a 
11 milyon Euro’ya satışına 
onay veren Galatasaray’ın, 
Kerem’e gelecek teklifler kar-
şısında nasıl bir tavır alacağı 
merak konusu haline geldi.

Fransızlar 
takipte
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Damga'nın emekçi gazete dağıtıcısı Hasan Eraslan Yıldırım, 11 Ekim
Dünya Gazete Dağıtıcıları Günü'ne özel olarak hayat hikayesini Damga
okuyucularına anlattı. 22 yıldır koltuğunun altında çantası ile abonelere
gazete dağıtan Eraslan, “Yer altında madenler var. Çıkarılmazsa kimse
faydalanamaz. Bende işimi öyle görüyorum. Gazeteleri insanlara
ulaştırmazsam haberleri nasıl okuyacaklar?” ifadelerini kullandı
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Dünya Gazete Dağıtıcıları Günü'ne özel olarak hayat hikayesini Damga
okuyucularına anlattı. 22 yıldır koltuğunun altında çantası ile abonelere
gazete dağıtan Eraslan, “Yer altında madenler var. Çıkarılmazsa kimse
faydalanamaz. Bende işimi öyle görüyorum. Gazeteleri insanlara
ulaştırmazsam haberleri nasıl okuyacaklar?” ifadelerini kullandı

Bu yıl 58'incisi düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Ulusal Uzun Metraj Film
Yarışması'nda 'En İyi Kadın' ödülünü alan Nihal Yalçın ile Tamer Karadağlı arasında yaşanan diyalog
dikkat çekti. Yalçın, “Lütfen Tamer' in önüme geçmesine izin vermeyin. Bu gece benim gecem" dedi

G ünde yaklaşık 20 ki-
lometre yol yürüyen
ve hayata hep pozitif

bakan 76 yaşındaki Hasan
Eraslan  Yıldırım'ın hayatı öğ-
retmenlikle başlayıp sporla
devam etmiş. Okuduğu yıllarda
abisi boksla igilenirken, Yıldı-

rım'ın içinde hep bir boks yapma merakı
varmış. Abisini bu konuda başarısız gören
Yıldırım o dönemleri şöyle anlatıyor, “Abim
boksördü, pek başarılı bir boksör olduğunu
söyleyemem. Bir de ben deneyeyim dedim
ve lise 2'de Ring İhtisas Kulübü'nde boksa
başladım. 60 kiloda birinci oldum. Ardın-
dan üniversiteler 60 kiloda Türkiye şampi-
yonu oldum. 2005 yılında ise boks antrenör
kurslarına katılarak boks antrenörü belgesi
aldım.”

Yaşamım sağ gözüm

Boks yaptığı dönemde antrenman sırasında
sol gözünü kaybettiğini söyeleyen Yıldırım,

“Bu arada boks yaptığım dönemde Balkan
Şampiyonası için milli takım kampına da
çağrıldım ancak sınavlarım nedeniyle katı-
lamadım. Milli boksör Eraslan Doruk ile
antreman yaparken sol gözüme bir darbe
aldım ve yapılan kontrollerde retina yırtık-
ları olduğu tespit edildi. O zamanlar kask
diye bir şey yoktu, kıran kırana antrenman
yapıyorduk ve birbirimize girmiştik. Atnre-
nör de araya girmek istedi. Bir anda gözü-
mün içine cam kırıkları dolmuş gibi
hissettim. Üç kez göz ameliyatı oldu ama
malesef sol gözümü kaybettim. Yaşamım
sağ gözüm diyebilirim” ifadelerini kullandı.

İçimde ukde kaldı

Öğretmenlik yıllarına da değinen Yıldırım,
“Öğretmenlikte yeterince iyi bir öğretmen
olmaya çalıştım ama o zamanlar eziklik
vardı. Ben bazı köy okullarına yardımda
bulunmak istemiştim ama okul müdürü-
müz buna taş koydu. Bana ikaz belgesi
gönderdi. Böyle sıkıntılar yaşıyorduk.

Sporda da halen içimde bir ukde kaldı.
Daha iyi olabilirdim. Gazete dağıtıcılığında,
sürekli bana sorarlar bu belediyenin gaze-
tesi midir? Bölgede aktif çalışan, belediyeye
ait olmayan bir gazete olduğumuzu 
söylüyorum. İnsanların ilgisi bu şekilde 
artıyor. Pandemi süreci gazete aboneliğini
de etkiledi” şeklinde konuştu.

Doğru kullanılmıyor

Teknolojinin gençleri olumsuz yönden et-
kilediğini söyleyen Yıldırım, “Bazıları tek-
noloji yüzünden gazete okumak istemiyor.
Ben sosyal medya da gerekenleri takip
ediyorum diyerek abonelik istemiyor. Ama
insanlarımızın çoğu teknoloji fayda açı-
sından kullanamıyor. Gazete dağıttığım
zamanlar, çoğu gencimiz telefona daldı-
ğından dolayı önüne bakmaksızın, bana
çarpıyor ve bunu fark etmiyor bile. Genç-
leri olumsuz yönden çok etkilediğini dü-
şünüyorum. Teknolojiyi doğru ve faydalı
kullanmak gerekiyor” diye konuştu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sa-
hipliğinde Kültür ve Turizm Bakanlı-
ğı'nın katkılarıyla bu yıl 58'incisi
düzenlenen Antalya Altın Portakal Film
Festivali'nin kapanış ve ödül töreni, 10
bin kişilik Antalya Spor Salonu'nda dü-
zenlendi. Sunuculuğunu Şevval Sam ve
Yekta Kopan'ın yaptığı gecede; En İyi
Erkek Oyuncu Ödülü'nün sahibi
"Kafes" filmindeki rolüyle Tarhan Kara-
göz, En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nün
sahibi ise "Zuhal" filmindeki rolüyle
Nihal Yalçın oldu. Nihal Yalçın'ın 'En
İyi Kadın Oyuncu' ödülünü aldığı sı-
rada ilginç anlar yaşandı. Oyuncu, ödü-
lünü almadan hemen önce konuşmasını
yaparken 'Çocuklar Duymasın' dizisin-
deki "Haluk" karakteriyle tanınan Tamer
Karadağlı'nın tavırları dikkat çekti.

Tamer Karadağlı'nın Yalçın'ın konuş-
ması sırasında sık sık saatine bakması
dikkat çekti. Konuşmasının ekip arka-
daşlarına teşekkür ettiği kısmında Kara-
dağlı, ödülü Nihal Yalçın'a uzattı.
Seyircilerin alkışladığı o anlarda Yalçın
ise şaşkınlığını gizleyemeyerek "Kim
verdi ödülü?" diye sordu. Daha sonra-
sında ise Karadağlı'ya dönerek "Sus mu
dediniz? Artık sus mu diyorsunuz?" ifa-
delerini kullandı. Tamer Karadağlı ise
meslektaşına "Ödülünüzle birlikte konu-
şun diye" yanıtını verdi. Usta oyuncu-
nun bu hareketi sosyal medyada çok
konuşuldu. Konuyla ilgili olarak sosyal
medya hesabından da paylaşım yapan
Nihal Yalçın, "Lütfen Tamer' in önüme
geçmesine izin vermeyin! Bu gece
benim gecem!" dedi.

ZEHRA
ÇELİK

HABER

KUŞLARLA
SOHBET
ETMEYİ
SEVERİM!

HASAN
ERASLAN
YILDIRIM
KİMDİR?

İşini severek yaptığını
belirten Yıldırım, mes-
leği hakkında şöyle
konuştu, “Düşünün,
yer altında madenler
var ve biz o madenleri
çıkarmazsak insanlar
onlardan faydalana-
maz. Bende işimi öyle
görüyorum. Eğer ki bu
gazeteleri insanlara
ulaştırmazsam köşe
yazılarını, haberleri
nasıl okuyacaklar?
Ben bu şekilde değer-
lendiriyorum. İşimi se-
viyorum ve halen
Beylikdüzü'nde gazete
dağıtımı yapmaya
devam ediyorum. Ga-
zete dağıtırken engel-
liler derneği için mavi
kapakları çantamın
içinde topluyorum ve
ay sonunda onları
muhtarlığa teslim 
ediyorum. Kuşlarla
sohbet etmeyi, dert-
leşmeyi çok severim”
ifadelerini kullandı.

1945 Çamlıhemşin doğumlu.  Ankara Fen Fakül-
tesi Botanik Zooloji mezunu. 22 yıl Biyoloji Öğret-
menliği yaptı. 27 yıldır Beylikdüzü'nde yaşayan
Yıldırım, bir dönem Büyükşehir İlköğretim Okulu'nda Fen Bilgisi öğretmen-
liği görevinde bulundu. Beylikdüzü'nde yaklaşık her gün 20 kilometre yol
yürüyerek gazete dağıtımı yapıyor. 1998 yılında Avcılar Lisesi'nden emekli
öğretmen olarak mezun oldu. Önce Türkiye Gazetesi'ni dağıtmaya başladı.
Daha sonra Damga gazetesinin dağıtuımına başladı. 

Bu gece benim gecem!

Büyükada İskelesi halka açılsın!

Adalar Demokrasi Meclisi tara-
fından yapılan açıklamada,
“Büyükada İskelesi Adalıların
Müşterek Alanıdır. Adalıların
kullanımına açılmalıdır.  Büyü-
kada İskele binasının üst katı bir
sosyal mekândır. Herhangi bir
vakfa, derneğe ya da özel kuru-
luşa devredilebilecek bir yer de-
ğildir. Derhal Adalıların
kullanımına açılmalıdır. Bu
mekân özel bir vakfın, bir der-
neğin ya da bir şirketin kullanı-
mında olamaz. Büyükada
İskelesi sosyal mekânı Adalar’ın
kamusal hayatına katılmalıdır.

Adalar’da etkinlikler, buluşma-
lar için halkın kullanabileceği
bir kamusal alan yoktur. Yer bu-
lunamadığı için film gösterim-
leri, söyleşiler, konferanslar
otellerde, kahvelerde yapılmak
zorunda kalınmaktadır. Bu
mekân yıllardır kullanıma kapa-
lıdır. Bu mekânın, mahkemenin
aldığı karar doğrultusunda,
yerel yönetime iade edilmesini,
içinde yerel halkın temsilcileri-
nin de yer aldığı bir yönlen-
dirme organı tarafından
yönetilmesini ve halka açılma-
sını istiyoruz” denildi.

Büyükada'da TÜGVA ve İBB arasında yaşanan gerilimin ardından açıklama yapan Adalar Demokrasi
Meclisi, "Büyükada İskelesi Adalıların müşterek alanıdır. Adalıların kullanımına açılmalıdır” dedi

Formula Türkiye Grand Prix'i 2021
Formula 1 takvimine göre 8-10 Ekim
tarihleri arasında Formula 1 organi-
zasyonuna dokuzuncu kez ev sahip-
liği yapan Intercity İstanbul Park
çevresinde yoğun trafik oluştu. Yerli
ve yabancı turistlerin ilgisini çeken
yarışlara gitmek isteyenler, kilometre-

lerce araç kuyruğu oluşturdu. Araç-
ları ile ilerleyemeyen bir çok yarışse-
ver ise, uzak mesafede araçlarını
bırakarak kilometrelerce yürüdü. Bu
sırada bir çok yarışseverin hayatını
tehlikeye atarak güvenlik şeridinde
yürüdüğü görüldü. Yol boyunca kal-
dırımların olmaması nedeniyle gü-
venlik şeridinde yürüyen yarışseverler,
trafiği tehlikeye düşürdü.

Yollar kilitlendi


