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GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

Bunların hepsi
uydurma şeyler

İBB Meclisi ekim ayı toplantı-
sında Halk Ekmek tesisi tartış-

ması yaşandı. İBB Meclisi Hukuk
Komisyonu Başkanı Muhammet Kay-
nar, Arnavutköy'de bulunan fabrika 
binasının aylık 50 bin TL'ye kiraya ve-
rilmek üzere ihaleye çıkıldığını söyle-
yerek, eleştirilerde bulundu. CHP
sözcüsü Tarık
Balyalı ise "Biz
burayı ihale ede-
rek Halk Ekmek
iştirakimize ki-
raya vereceğiz.
Ne satacağız ne
başkasına vere-
ceğiz. Bunların
hepsi uydurma
şeyler" diye ko-
nuştu.I SAYFA 4

HALK EKMEK TARTIŞMASI

ç

Tarık Balyalı

İSKİ’den köylüye
okkalı fatura!

İBB Meclisi ekim ayı toplantı-
sında konuşan Başkan Yılmaz,

İSKİ’nin 5 yıllık indirimli fiyat tarifesi-
nin bitişi ile zamlı faturaya geçişi ara-
sındaki yaklaşık 4 aylık zaman dilimi
arasındaki su fatura farkının köylüye
okkalı olarak kesildiğini söyleyerek,
“Ya Allah aşkına,
koskoca İSKİ bu
kadar mı acze
düştü? Koskoca
İSKİ bu kadar mı
zor durumda?
Koskoca İSKİ’yi
getirdiğiniz du-
ruma bakın. Ya-
zıklar olsun!”
dedi. I SAYFA 5

BU KADAR MI ACİZ!

ç

Volkan Yılmaz

Kişi başına 400
dolar vize parası!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi
İYİ Parti Grup Başkanvekili İb-

rahim Özkan, bir taksicinin "Anadolu
yakasına geçmek için vize lazım" di-
yerek bir yabancı profesörü dolandı-
rıldığını öne sürdü. “Bir taksiciden
duydum” diyen Özkan, “Yabancı bir
profesör Anadolu
Yakası'na geçmek
için taksiye Ve
kişi başına 400
dolar alıyor. Söy-
lediklerinin inan-
dırıcı olabilmesi
için de karakolun
önüne geçiyor”
açıklamasını
yaptı. I SAYFA 5

TURİSTİ DOLANDIRMIŞ

ç

İbrahim Özkan

YIL: 17          SAYI: 5126  FİYAT: 75 Krş 13 EKİM 2021 ÇARŞAMBA

Boğaziçi Üniversitesi Güney
Kampüsü önünde, tutuklanan

2 kişi için basın açıklaması yapmak
isteyenle polis müdahale edince ar-
bede yaşanmıştı. Gözaltına alınan-
lar arasında bulunan Mısra
Sapan'ın gözlerinin morardığını
gösteren fotoğraf sosyal medyada
gündem oldu. Sapan, gözaltına

alınması sırasında sivil polislerin yü-
züne diz attığını, yere düştüğünde ise
tekme ve yumruklara maruz kaldığını
öne sürdü. Sapan, ters kelepçeyle
gözaltına alındığını belirtti. Sağ gö-
zündeki morarmanın daha yoğun 
olduğu görünen Sapan'ın avukatı,
konu hakkında suç duyurusunda 
bulunacaklarını belirtti.  I SAYFA 9
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SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAK

Boğaziçi Üniversitesi
eylemleri sırasında

gözaltına alınan Mısra
Sapan, polislerin özellikle

yüzlerine vurduklarını,
dayağın polis aracında
da sürdüğünü iddia etti

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan'a yüklendi. “Erdoğan artık Türkiye'nin önün-

deki en büyük takozdur” diyen Kılıçdaroğlu, kağıt
toplayıcıların üzerinde baskı kurulduğunu belirterek,
“Allah’ın izniyle iktidar olduğumuzda çöpten kağıt topla-
yanların sosyal güvencesi olmasını sağlayacağız. Maz-
lumun ahı, indirir şahı” ifadelerini kullandı. I SAYFA 7
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MAZLUMUN AHI
İNDİRİR ŞAHI!

TÜRKİYE’NİN ÖNÜNDE TAKOZ
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GARIN ALTINDAN
TARİH FIŞKIRDI Türk Halk Müziği sanatçı Sevcan

Orhan, Sancaktepe Belediyesi
tarafından organize edilen ''Yaza
Veda Konserleri'' kapsamında
sahneye çıktı. Kıbrıs'ta tutuklana-
rak cezaevine gönderilen müzis-
yenlere desteğini de açık açık ifade
eden başarılı sanatçı, ''Müzisyenin

halinden müzisyen
anlar. Onlar için 

söylemek istiyo-
rum'' dedi.
I SAYFA 16

Avcılar'da evinde boğazı kesi-
lerek öldürülen Esra Yıldız'ın
(38) cenazesi toprağa verildi.
Yıldız'ın cenaze namazından

sonra tabutu kadınlar tarafın-
dan omuza alınarak taşındı.
Yıldız'ın annesi DEVA Partisi

İlçe Başkan Yardımcısı Yasemin
Dallı, kızının fotoğrafına 

sarılarak, “Yavrum sana nasıl
kıydılar” diye feryat etti

Partisinin grup toplantısında
konuşan MHP lideri Bahçeli,

Millet İttifakı'nı eleştirdi. Terör örgü-
tünün Atatürk’ün kurduğu partiye
ayar verdiğini iddia eden Bahçeli,

“Bu bir rezalet değil
midir? Bugünkü
CHP yönetimi
HDP’nin uşağı ha-
line gelmiştir. Bu-
günkü CHP
yönetimi PKK ile it-
tifak tüneline gir-
miştir. İP ise
bunların proje sü-
süne dönüşmüştür.
Bunların neresi dü-

rüst temizdir? PKK’nın tutsağı, FE-
TÖ’nün kuklası CHP’nin iradesi mi
kalmıştır?” dedi. I SAYFA 7
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PKK’nın tutsağı
FETÖ’nün kuklası

Kadıköy'ün tarihine ışık tutan Haydar-
paşa Garı kazılarında 140 bin metreka-

relik alanın 68 bin metrekaresindeki çalışmalar
tamamlandı ve peronlar kaldırıldı. Peronların
kaldırılmasıyla birlikte, Helenistik döneme ait
bir mezar, yeni bir çoklu mezar, bir döküm
atölyesi ile peron alanı dışında Osmanlı döne-
mine ait bir çeşme, Bizans dönemine ait bir
ayazma, 2'nci Dünya Savaşı zamanında 
kurulan bir sığınak bulundu. I SAYFA 10
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Müzisyenin halinden
müzisyen anlar

Sakarya Uygulamalı Bilimler
Üniversitesi'nde düzenlenen

“Yeni Vizyonuyla Basın İlan Kurumu
ve Yeni Nesil Gazetecilik” konferan-

sına katılan Rıdvan
Duran, 995 gazete-
nin BİK’ten ilan ve
reklam aldığını belir-
terek, “Gazetelere yıl-
lık yaklaşık 600
milyon lira ilan ve
reklam ücreti ödüyo-
ruz” dedi. Duran,
gazeteci adaylarına
“Gerçekten bu sek-

törde iş yapacaksanız, önce gazete
okuyun. Gazete okumayan gazeteci
olmaz” tavsiyesinde bulundu. I SAYFA 5
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Gazete okumayan
gazeteci olmaz!

132 kilometrelik Tanrıların Yo-
lu'nu yürüyerek 5 günde ta-

mamlayan yazar Gökhan Kutluer,
“İtalya’ya göç hikayemden yola çıka-

rak attığım adımlarla
sürdürülebilir bir ge-
lecek için farkındalık
yaratmayı amaçlıyo-
rum” dedi. Kutluer,
“Bu yürüyüş saye-
sinde doğa ve insan
öyküleriyle kendi göç
hikayemi daha da
zenginleştirdim.
Kendi hikayeme yeni

notlar düşebilmenin mutluluğunu ya-
şadım” açıklamasını yaptı. I SAYFA 13
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Almanya'da 30'dan fazla suça
karıştığı belirtilen, uyuşturucu

ve organize suç çetesi 'Lions-Cartel'in
Afganistan uyruklu lideri Sanger Ah-
madi sınır dışı edilmişti. Sanger Ah-
madi'nin Türkiye'de olduğunun
belirlenmesi üzerine, Bakırköy Cum-
huriyet Başsavcılığınca soruşturma
başlatmıştı. Gözaltına alınan Sanger
Ahmadi ve 5 örgüt üyesi emniyetteki
işlemlerinin ardından adliyeye sevk
edildi. Çete üyelerinden biri serbest
bırakılırken, Ahmadi ve 4 adamı sınır
dışı edilmek üzere İstanbul İl Göç
İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi

ç

132 km’lik yolu
5 günde yürüdü

Lions-Cartel
liderine sınır dışı

VAHŞİCE KATLEDİLEN ESRA YILDIZ'IN TABUTUNU KADINLAR GÖZYAŞLARI İÇİNDE TAŞIDI

KADINLAR
OMUZLADI

Boğazı kesilerek öldürülen Esra Yıldız 
için Avcılar Merkez Ulu Camii'nde 

cenaze namazı kılındı. Yıldız'ın tabutu kadınlar
tarafından taşındı. Cenazeye katılanlar, “Esra'ya
kalkan eller kırılsın” şeklinde slogan etti. Cenaze
törenine CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaf-
tancıoğlu'nun yanı sıra Avcılar Kaymakamı
Kemal İnan, Belediye Başkanı Turan Hançerli ve
Emniyet Müdürü Murat Çakır da katıldı. Kızı-
nın fotoğrafı ve tabutuna sarılan anne Yasemin
Dallı, korkunç durumda olduğu için kızının yü-
zünün bile kendisine gösterilmediğini belirtirken,
"Yavrum seni güler yüzünle hatırlayacağım. Ka-
nının yerde kalmamasını istiyorum" dedi. 

KANININ YERDE KALMASINI İSTEMİYORUM
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Boğazı kesilerek katledilen Esra Yıldız'ın
kocası Nuri Yıldız'dan ise haber alınamı-

yor. Polis, cinayetin işlendiği gün Haramidere'de
aracı yakılan Yıldız'ın öldürülmüş ya da kaçmış
olabileceği ihtimalleri üzerinde duruyor. Kapıda
herhangi bir zorlama olmadığı, katil ya da katil-
lere kapıyı Esra Yıldız’ın açmış olabileceği bu
nedenle de eve girenlerin tanıdık olabileceği de-
ğerlendiriliyor. İçi kısmen yanmış olan lüks oto-
mobilin ön cam ile şoför tarafı kapı camının
kırık olduğu, kontak anahtarının da üzerinde 
olduğu belirlendi. Araçta bulunan kan izinin ise
ilk incelemede, öldürülen Esra Yıldız’ın kanıyla
uyuşmadığı ortaya çıktı. I SAYFA 3
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Cinayetin ardından açıklama yapan DEVA Partisi Lideri Ali Babacan, “Avcılar İlçe Başkan
Yardımcımız Yasemen Dallı’nın kızı Esra Yıldız vahşice katledildi. Merhumeye Allah’tan
rahmet, acılı ailesine ve tüm partimize başsağlığı diliyorum. Tüm kadın cinayetleri gibi
Esra’nın davasının da takipçisi olacağız, erkek şiddetiyle mücadele edeceğiz” mesajını
yayımladı. Genç kadının naaşı, Büyükçekmece Mezarlığı'nda toprağa verildi.

ERKEK ŞİDDETİYLE MÜCADELE EDECEĞİZ

YILDIZ’IN KOCASI  KAÇTI MI ÖLDÜRÜLDÜ MÜ?
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2021 Mayıs
ayında koronavi-

rüse yenik düşen Beylik-
düzü Büyükşehir
Ortaokulu Müdürü
Yücel Akkaş'ın ismi
görev yaptığı okula ve-
rildi. Toplanan 5 bine
yakın imza sonucunda
okulun adı Büyükşehir
Yücel Akkaş Ortaokulu
oldu. Veliler, merhum
müdür Akkaş'ın çok de-
ğerli bir insan olduğunu
ifade ederek, “Okulu-
muzda onun adının ya-
şamasını hepimiz istedik.
Hem öğrencilerine hem
işine değer veren, herke-
sin sevip, saydığı bir
isimdi” diye konuştu.
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Osmanlı Padişahı Fatih
Sultan Mehmed

Han tarafından Vezir-i
Azam Zağanos Pa-
şa’nın imaretleri için
verdiği Hicri 866 ta-
rihli (1462) ferman,
İngiltere’nin başkenti
Londra’da müzaye-
deye çıkıyor. “Ex-
ceptional Islamic
Ottoman & In-
dian Art Sale”
adlı müzayede, 
21 Ekim’de Lon-
dra’da yapılacak.
I SAYFA 13

Taksim Meydanı'nda tak-
sicilere yönelik denetimler

devam ederken, Mısır uyruklu
turist Kapalıçarşı'ya gitmek için
durdurduğu taksilerin kendile-
rini almadığını söyleyerek isyan
etti. Polis, turisti yolcu olarak al-
mayan taksiyi 10 gün süreyle
trafikten menetti. I SAYFA 9
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Yücel Akkaş'ın
ismi ölümsüzleşti

Fatih’in Fermanı
Londra’da satışta

TAKSİ İSYANI!
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Sevcan
Orhan

Devlet Bahçeli

Rıdvan Duran

Gökhan Kutluer



COLORADO Eyalet Üniversitesi’nden
(CSU) araştırmacılar, fiziksel aktivitenin
beyindeki hücreleri birbirine bağlayan

beyaz cevherini yenileme yeteneği üzerinde olumlu
bir etkisi olup olmadığını görmek için 60 yaşın
üzerindeki insanları inceledi. Haftada en az üç kez
40 dakikalık yürüyüşlere çıkmanın beynin beyaz
maddesini yenilediğini ve bilişsel olarak kişiyi
güçlü tutmaya yardımcı olabileceğini buldular.
Araştırmanın sonuçları, yaşlı insanlara beyinlerini
sağlıklı ve aktif bir şekilde tutmanın basit bir yo-
lunu sunuyor.

Hafızada iyileşme gözlendi  

Beyaz madde, beynin ve omuriliğin kısımlarını
sinir liflerine bağlayan beynin en geniş ve en derin
kısmındaki doku. Sağlıklı bir beyaz cevher daha iyi
hafızaya, daha iyi problem çözmeye ve artan biliş-
sel yetenekleri de beraberinde getirir. NeuroImage
dergisinde yayınlanan araştırma için ekip, 247 katı-
lımcıyı gözlemledi. Katılımcıların her biri 60-80
yaşları arasında olan ve günlük yaşamlarında çok
az şiddetli fiziksel aktivite gerçekleştiren kişilerdi.
Araştırmacılar, katılımcıların sınırlı aktivitelerine
rağmen hala yeterli düzeyde bilişsel yeteneğe sahip
olduklarından emin olmak istediler ve ardından
onları üç farklı gruba ayırdılar. İlk grup, katılımcı-
ların düzenli olarak esnedikleri ve az fiziksel efor
gerektiren rutinler uyguladıkları bir programa tabi
tutuldu. İkinci grupta, haftada üç kez 40 dakikalık
yürüyüşe çıktılar. Son gruba ise haftada üç kez, fi-
ziksel ve zihinsel olarak en zorlayıcı görevlerden
biri olarak görülen dans egzersizleri verildi.

Beyaz cevheri küçülttü

Katılımcılara çalışmalar başladığından ve çalışma-
lardan altı ay sonra beyaz cevherlerinin sağlığının
ve işlevinin incelendiği beyin taramaları yapıldı.
Son iki grupta yer alanlar, programa altı ay katıl-
dıktan sonra daha sağlıklı beyin ve beden işlevleri
gösterdiler. fiziksel olarak daha zinde hale geldiler.
Ayrıca araştırmacılar, beyinlerinin MRI taramala-
rında beyaz cevherlerinin de yenilenmiş gibi görün-
düğünü buldular. Yürüme grubunun parçası
olanlar en iyi sonuçları gösterenler oldu ve hafıza
sınavlarında da en iyi performansı sergilediler. Ak-
tivitesi oldukça durgun olan ilk gruptaki kişilerde
ise beyaz cevherlerinin küçüldüğü görüldü ve bazı
bilişsel testlerde de daha kötü performans göster-
diler.

Gençlerde henüz denenmedi

Çalışmanın ortak yazarı ve CSU’da nörobilim ve
insani gelişme profesörü olan Dr Agnieszka
Burzynska, The New York Times’a beyaz madde
üzerine çok fazla araştırma yapılmadığını söyledi:
“Bazı bilim insanları, sadece birkaç yıl öncesine
kadar beynin yapısının yaşam boyunca değişebile-
ceğine bile inanmıyorlardı.” Araştırmacılar, bu ça-
lışmanın sonuçlarının genç insanlar için de geçerli
olup olmadığından emin değiller, ancak insanlara
sağlıklı kalmak için aktif bir yaşam tarzı yaşamala-
rını tavsiye ediyorlar. Burzynska, The Times’a ver-
diği demeçte; bulguların beynin beyaz maddesini
korumak için kalkmak ve hareket etmek için güçlü
bir neden verdiğini söylüyor.
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Yürümek hafızaya
çok iyi geliyor

Fazla şeker komaya sokuyor
Kurban Bayramı’nda çocukların aşırı et ve şeker tüketimine dikkat edilmesi gerektiğini belirten Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümünden Uzm. Dr.
Akif Çelik, ailelere uyarılarda bulundu. Çelik, “Şeker hastalığı, karaciğer yetmezliği ve kronik böbrek hastalığı, yüksek tansiyon gibi sağlık sorunları
olan çocuklarda aşırı şeker tüketimi, kan şekerinin aşırı ve ani yükselmesine, vücut suyunun azalmasına hatta komaya dahi neden olabilir” dedi
ÇAMLICA Medipol Üniversitesi Hasta-
nesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bö-
lümü’nden Uzm. Dr. Akif Çelik,
bayramlar gibi özel günlerde değişen
beslenme rutinine bağlı olarak birçok
sindirim probleminin yaşandığını belir-
terek “Bayramlar vasıtasıyla toplumda
birliktelik ruhu artar, milli bilinç oluşur
ve sosyal ilişkiler gelişir. Ama doğum
günleri, bayramlar gibi özel kutlamalar
ve etkinliklerde aşırı besin tüketimi, dü-
zensiz beslenme alışkanlıklarına ve sin-
dirim sorunlarına neden olabilir.
Bayramlarda ve özel etkinliklerde ço-
cukların beslenmesi, ailenin diğer birey-
lerinden farklı değildir. Sağlıklı
beslenme önerileri tüm aile için geçerli-
dir. Makro besin ögelerimiz yağ, kar-
bonhidrat (şeker) ve proteinlerden
oluşur. Vücudumuz ve metabolizma-
mız günlük dengeli oranda protein, yağ
ve karbonhidrata gereksinim duyar, bu
dengenin herhangi bir şekilde bozul-
ması sağlığımızı olumsuz etkiler. Gün-
lük alınan enerjinin yüzde 50-55’inin
karbonhidrattan, yüzde 10-15’inin pro-
teinden, yüzde 30-35’inin de yağlardan
gelmesi önerilir” diye konuştu. Aşırı
şeker tüketiminin ishale neden oldu-
ğuna da değinen Çelik, şöyle devam
etti: “Günlük harcadığımız enerjiden

daha fazla kaloriyi almak ve aşırı besin
tüketimi kısa dönemde kabızlık, kusma,
karın ağrısı, ishal gibi sindirim sorunla-
rına neden olur. Uzun vadede ise obe-
zite, kalp ve damar hastalıkları,
hipertansiyon gibi ciddi sağlık sorunla-
rına neden olabilir. Aşırı şeker tüketimi-
nin de ishal yaptığı bilinir. Özellikle
doğum günleri ve bayramlarda aşırı
şeker tüketiminden kaçınmak gerekir.
Şeker hastalığı, karaciğer yetmezliği ve

kronik böbrek hastalığı, yüksek tansi-
yon gibi sağlık sorunları olan çocuk-
larda aşırı şeker tüketimi, kan şekerinin
aşırı ve ani yükselmesine, vücut suyu-
nun azalmasına hatta komaya dahi
neden olabilir. Yağlar en yavaş sindiri-
len makro besindir. Yağlı yiyecekler özel
günlerde genellikle keyifli bir kaçamak
olarak tüketilir. Aşırı yağ tüketimi kısa
dönemde şişkinlik, hazımsızlık, mide
krampları, ishallere neden olduğu gibi

uzun vadede ise kalp ve damar hasta-
lıklarına yol açabilir."

Protein kaçağına dikkat

Fazla protein alımının da zararlarına da
işaret eden Çelik, “Vücudumuzun yapı
taşı proteinlerden oluşur. Proteinler vü-
cudumuz için önemli bir makro besindir.
Özellikle kırmızı veya beyaz et, yumurta
ve tahıllar başlıca protein kaynaklarıdır.
Aşırı protein tüketiminin böbreklerimizin
çok daha fazla oranda süzme yapmasına
ve ardından da idrarda protein kaçağına
yol açtığı gösterildi. Protein ağırlıklı bes-
lenmenin protein yıkımının son ürünü
olan ürik asidin eklemlerde birikimi so-
nucu oluşan Gut hastalığına neden ol-
duğu da bilinir. Ayrıca çoğunlukla
bağırsaklarımızda yaşayan ve vücudu-
muz için sağlıklı olan mikroorganizmalar
vardır. Bu canlıların, sindirim sistemi ve
bağırsak sağlığı üzerine, bağışıklık siste-
minin güçlenmesine ve metabolizmamı-
zın düzenlenmesi gibi birçok faydalı
görevleri vardır. Bağırsak mikrobiyomu
olarak adlandırılan bu canlıların sayısı,
dengesiz ve tek makro besin ağırlıklı bes-
lenme gibi durumlarda hızla azalır ve za-
rarlı mikroorganizmaların sayısı artar.
Bu nedenle sağlığımız olumsuz yönde 
etkilenir” ifadelerini kullandı. 
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P rostat büyüdüğünde yaşanan

idrar şikayetlerinin hastanın gün-
lük yaşamını zorlaştırdığına dik-

kat çeken Hattat Klinik’ten
Üro-Androloji Uzmanı Prof. Dr. Halim
Hattat, “Hayat kalitesini düşürür. İdrar
şikayetleri sertleşme sorunu, erken bo-
şalma ve cinsellikte başarısızlık korkusu
yaratabilir. Yapılan incelemelerle prostat
büyümesinin ne boyutta olduğu, iyi
huylu mu yoksa kötü huylu mu olduğu
anlaşılabilir. İyi huylu prostat büyüme-
sinde tıkanıklığın derecesine göre ilaçlar
veya cerrahi işlemler gibi hastaya uygun
tedavi seçilebilir. Son yıllarda kullanılan
teknolojik tedaviler ve lazerler en az yan
etki ile prostat büyümesini başarıyla te-
davi eder” diye konuştu. Erkeklerin pro-
stat olma korkusu yaşadıklarını aktaran
Prof. Dr. Hattat, “Bir hastalık zanne-
dilse de prostat aslında erkeklerde bulu-
nan bir salgı bezi. Kestane
büyüklüğündeki bu bez mesanenin tam
altında yer alıyor ve idrar kanalını çevre-
liyor. Dolayısıyla prostat dokusunda bü-
yüme olduğunda idrar yolu şikayetleri
gelişiyor. İşte bu yakınmalar ve prostatın
iyi huylu büyümeleri halk arasında ‘pro-
stat olmak’ olarak biliniyor” dedi.

40'lı yaşlara dikkat 

Prostat büyümesinin her erkekte mey-

dana gelen doğal bir durum olduğu-
nun aktaran Prof. Dr. Hattat, “40’lı
yaşlardan itibaren erkek vücudunda
oluşan hormon değişimleri prostatı
büyütüyor. Yani gerçekten de her erkek
hayatının belli bir noktasında ‘prostat’
oluyor. Ancak bu büyüme erkeklerin
sadece üçte birinde tedavi gerektirecek
boyuta ulaşıyor. Ailesinde prostat bü-
yümesi olanlar bu hastalığa daha sık
yakalanıyor. 60 yaşındaki erkeklerin
yarısından fazlasında prostat büyü-
mesi bulunuyor. Prostat büyüdüğünde
ve idrar yolunu sıkıştırıp can sıkıcı
idrar şikayetlerine yol açtığında tedavi
de şart oluyor” diye konuştu.

İdrar sıkıntısı belirti

Prostatın iyi huylu büyümesinde belir-
tiler yavaş yavaş yıllar içinde arttığın-
dan birçok erkeğin ciddi tıkanıklıkları
olsa bile buna alışabildiğine dikkat
çeken Prof. Dr. Hattat, “Erkekler bu
belirtileri ‘normal’ kabul edebiliyor.
Yine de prostat büyümesinde sık id-
rara çıkmak, zor idrar yapmak, idrara
başlarken bir süre beklemek, idrarı
kesik kesik boşaltmak, tuvaletten çık-
tıktan çok kısa bir süre sonra tekrar
idrar hissi duymak ve mesanenin tam
boşalmadığını hissetmek en sık görü-
len yakınmalar arasında. Bunlara ani

idrar sıkışmalarını, idrar kaçırma ve
geceleri idrar hissiyle uyanmayı da ek-
leyebiliriz. İdrar sıkıntıları olan erkek-
lerin vakit kaybetmeden bir uzmana
danışması gerekiyor” ifadelerini kul-
landı.

Son teknolojik tedaviler 

Prostat büyümesi tedavisinde, büyü-
müş olan prostat dokusunu ortadan
kaldırıp idrar kanalındaki tıkanıklığının
giderildiğini belirten Prof. Dr. Hattat,
“Bu tıkanıklığın derecesi ise hangi te-
davinin seçileceği konusunda ana fak-
tör.  Günümüzde iyi huylu prostat
büyümesini çeşitli ilaç tedavileri, cer-
rahi işlemler veya ısı terapileri ile gide-
rebiliyoruz.  Hafif tıkanıklarda ilaçlar
etkili olabilirken, daha ileri durum-
larda cerrahilere yönelebiliyoruz. Son
yıllarda geliştirilen lazer tedavileri ise
en son teknolojik çözümleri sunuyor.
Örneğin çok yüksek enerji kullanılarak
prostatı buharlaştıran lazerlerde, has-
talar işlemden birkaç saat sonra evle-
rine gidebiliyor ve günlük yaşamlarına
birkaç gün içinde başlayabiliyor.
Sonda ihtiyacı en aza indiriliyor, kan
sulandırıcı kullanan hastalarda ilacın
kesilmesi gerekmiyor. En güzeli de
idrar sıkıntıları 24 saat içinde büyük
ölçüde rahatlıyor” dedi.

Prostat bezinin idrar fonksiyonla-
rının yanında cinsel yaşamı da
olumsuz etkilediğinin altını çizen
Prof. Dr. Halim Hattat, “İyi huylu
prostat büyümesinde yaşanan
idrar şikayetleri cinsellikte korku
yaratabiliyor. İdrar sorunu yaşa-
yan erkek, bunun beraberlik esna-
sında olmasından çekinerek
cinsellikten soğuyabiliyor. Cinsel
isteksizlik ve başarısızlık korkusu
başlayabiliyor. Tüm bunlar sert-
leşme problemine yol açabiliyor.
Yine uzun vadede erken boşalma
da görülebiliyor. Bu nedenle özel-
likle 40 yaş üzerinde yaşanan cin-
sel fonksiyon sorunlarında prostatı
kontrol etmek gerekiyor. Prostat
büyümesinde uygulanan tedavi-
lerde de mesaneye geri boşalma,
meni hacminde azalma, isteksizlik,
sertleşme problemi gibi yan etkileri
daha az olanları seçmek cinsel ha-
yatı koruyor” diye konuştu.

SERTLEŞME
PROBLEMİ 

Dönemsel olarak ürolojik muayene ve PSA kontrolleri yaptırmak prostat büyümesini erken
dönemde teşhis şansı tanıyor. Üro-Androloji Uzmanı Prof. Dr. Halim Hattat, “40’lı yaşlardan
itibaren erkek vücudunda oluşan hormon değişimleri prostatı büyütüyor” dedi ve özellikle
ailesinde prostat hastalığı olanların kontrollerini aksatmaması gerektiğini söyledi. 

60-80 yaş aralığındaki 247
katılımcıyı gözlemleyen yeni
bir çalışma, yürüme gibi fizik-
sel aktivitelere katılmanın,
beyni olumlu bir şekilde
etkileyebileceğini buldu.

COLORADO Eyalet Üniversitesi’nden
(CSU) araştırmacılar, fiziksel aktivitenin
beyindeki hücreleri birbirine bağlayan

beyaz cevherini yenileme yeteneği üzerinde olumlu
bir etkisi olup olmadığını görmek için 60 yaşın
üzerindeki insanları inceledi. Haftada en az üç kez
40 dakikalık yürüyüşlere çıkmanın beynin beyaz
maddesini yenilediğini ve bilişsel olarak kişiyi
güçlü tutmaya yardımcı olabileceğini buldular.
Araştırmanın sonuçları, yaşlı insanlara beyinlerini
sağlıklı ve aktif bir şekilde tutmanın basit bir yo-
lunu sunuyor.

Hafızada iyileşme gözlendi  

Beyaz madde, beynin ve omuriliğin kısımlarını
sinir liflerine bağlayan beynin en geniş ve en derin
kısmındaki doku. Sağlıklı bir beyaz cevher daha iyi
hafızaya, daha iyi problem çözmeye ve artan biliş-
sel yetenekleri de beraberinde getirir. NeuroImage
dergisinde yayınlanan araştırma için ekip, 247 katı-
lımcıyı gözlemledi. Katılımcıların her biri 60-80
yaşları arasında olan ve günlük yaşamlarında çok
az şiddetli fiziksel aktivite gerçekleştiren kişilerdi.
Araştırmacılar, katılımcıların sınırlı aktivitelerine
rağmen hala yeterli düzeyde bilişsel yeteneğe sahip
olduklarından emin olmak istediler ve ardından
onları üç farklı gruba ayırdılar. İlk grup, katılımcı-
ların düzenli olarak esnedikleri ve az fiziksel efor
gerektiren rutinler uyguladıkları bir programa tabi
tutuldu. İkinci grupta, haftada üç kez 40 dakikalık
yürüyüşe çıktılar. Son gruba ise haftada üç kez, fi-
ziksel ve zihinsel olarak en zorlayıcı görevlerden
biri olarak görülen dans egzersizleri verildi.

Beyaz cevheri küçülttü

Katılımcılara çalışmalar başladığından ve çalışma-
lardan altı ay sonra beyaz cevherlerinin sağlığının
ve işlevinin incelendiği beyin taramaları yapıldı.
Son iki grupta yer alanlar, programa altı ay katıl-
dıktan sonra daha sağlıklı beyin ve beden işlevleri
gösterdiler. fiziksel olarak daha zinde hale geldiler.
Ayrıca araştırmacılar, beyinlerinin MRI taramala-
rında beyaz cevherlerinin de yenilenmiş gibi görün-
düğünü buldular. Yürüme grubunun parçası
olanlar en iyi sonuçları gösterenler oldu ve hafıza
sınavlarında da en iyi performansı sergilediler. Ak-
tivitesi oldukça durgun olan ilk gruptaki kişilerde
ise beyaz cevherlerinin küçüldüğü görüldü ve bazı
bilişsel testlerde de daha kötü performans göster-
diler.

Gençlerde henüz denenmedi

Çalışmanın ortak yazarı ve CSU’da nörobilim ve
insani gelişme profesörü olan Dr Agnieszka
Burzynska, The New York Times’a beyaz madde
üzerine çok fazla araştırma yapılmadığını söyledi:
“Bazı bilim insanları, sadece birkaç yıl öncesine
kadar beynin yapısının yaşam boyunca değişebile-
ceğine bile inanmıyorlardı.” Araştırmacılar, bu ça-
lışmanın sonuçlarının genç insanlar için de geçerli
olup olmadığından emin değiller, ancak insanlara
sağlıklı kalmak için aktif bir yaşam tarzı yaşamala-
rını tavsiye ediyorlar. Burzynska, The Times’a ver-
diği demeçte; bulguların beynin beyaz maddesini
korumak için kalkmak ve hareket etmek için güçlü
bir neden verdiğini söylüyor.
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Yürümek hafızaya
çok iyi geliyor

Fazla şeker komaya sokuyor
Kurban Bayramı’nda çocukların aşırı et ve şeker tüketimine dikkat edilmesi gerektiğini belirten Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümünden Uzm. Dr.
Akif Çelik, ailelere uyarılarda bulundu. Çelik, “Şeker hastalığı, karaciğer yetmezliği ve kronik böbrek hastalığı, yüksek tansiyon gibi sağlık sorunları
olan çocuklarda aşırı şeker tüketimi, kan şekerinin aşırı ve ani yükselmesine, vücut suyunun azalmasına hatta komaya dahi neden olabilir” dedi
ÇAMLICA Medipol Üniversitesi Hasta-
nesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bö-
lümü’nden Uzm. Dr. Akif Çelik,
bayramlar gibi özel günlerde değişen
beslenme rutinine bağlı olarak birçok
sindirim probleminin yaşandığını belir-
terek “Bayramlar vasıtasıyla toplumda
birliktelik ruhu artar, milli bilinç oluşur
ve sosyal ilişkiler gelişir. Ama doğum
günleri, bayramlar gibi özel kutlamalar
ve etkinliklerde aşırı besin tüketimi, dü-
zensiz beslenme alışkanlıklarına ve sin-
dirim sorunlarına neden olabilir.
Bayramlarda ve özel etkinliklerde ço-
cukların beslenmesi, ailenin diğer birey-
lerinden farklı değildir. Sağlıklı
beslenme önerileri tüm aile için geçerli-
dir. Makro besin ögelerimiz yağ, kar-
bonhidrat (şeker) ve proteinlerden
oluşur. Vücudumuz ve metabolizma-
mız günlük dengeli oranda protein, yağ
ve karbonhidrata gereksinim duyar, bu
dengenin herhangi bir şekilde bozul-
ması sağlığımızı olumsuz etkiler. Gün-
lük alınan enerjinin yüzde 50-55’inin
karbonhidrattan, yüzde 10-15’inin pro-
teinden, yüzde 30-35’inin de yağlardan
gelmesi önerilir” diye konuştu. Aşırı
şeker tüketiminin ishale neden oldu-
ğuna da değinen Çelik, şöyle devam
etti: “Günlük harcadığımız enerjiden

daha fazla kaloriyi almak ve aşırı besin
tüketimi kısa dönemde kabızlık, kusma,
karın ağrısı, ishal gibi sindirim sorunla-
rına neden olur. Uzun vadede ise obe-
zite, kalp ve damar hastalıkları,
hipertansiyon gibi ciddi sağlık sorunla-
rına neden olabilir. Aşırı şeker tüketimi-
nin de ishal yaptığı bilinir. Özellikle
doğum günleri ve bayramlarda aşırı
şeker tüketiminden kaçınmak gerekir.
Şeker hastalığı, karaciğer yetmezliği ve

kronik böbrek hastalığı, yüksek tansi-
yon gibi sağlık sorunları olan çocuk-
larda aşırı şeker tüketimi, kan şekerinin
aşırı ve ani yükselmesine, vücut suyu-
nun azalmasına hatta komaya dahi
neden olabilir. Yağlar en yavaş sindiri-
len makro besindir. Yağlı yiyecekler özel
günlerde genellikle keyifli bir kaçamak
olarak tüketilir. Aşırı yağ tüketimi kısa
dönemde şişkinlik, hazımsızlık, mide
krampları, ishallere neden olduğu gibi

uzun vadede ise kalp ve damar hasta-
lıklarına yol açabilir."

Protein kaçağına dikkat

Fazla protein alımının da zararlarına da
işaret eden Çelik, “Vücudumuzun yapı
taşı proteinlerden oluşur. Proteinler vü-
cudumuz için önemli bir makro besindir.
Özellikle kırmızı veya beyaz et, yumurta
ve tahıllar başlıca protein kaynaklarıdır.
Aşırı protein tüketiminin böbreklerimizin
çok daha fazla oranda süzme yapmasına
ve ardından da idrarda protein kaçağına
yol açtığı gösterildi. Protein ağırlıklı bes-
lenmenin protein yıkımının son ürünü
olan ürik asidin eklemlerde birikimi so-
nucu oluşan Gut hastalığına neden ol-
duğu da bilinir. Ayrıca çoğunlukla
bağırsaklarımızda yaşayan ve vücudu-
muz için sağlıklı olan mikroorganizmalar
vardır. Bu canlıların, sindirim sistemi ve
bağırsak sağlığı üzerine, bağışıklık siste-
minin güçlenmesine ve metabolizmamı-
zın düzenlenmesi gibi birçok faydalı
görevleri vardır. Bağırsak mikrobiyomu
olarak adlandırılan bu canlıların sayısı,
dengesiz ve tek makro besin ağırlıklı bes-
lenme gibi durumlarda hızla azalır ve za-
rarlı mikroorganizmaların sayısı artar.
Bu nedenle sağlığımız olumsuz yönde 
etkilenir” ifadelerini kullandı. 
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P rostat büyüdüğünde yaşanan

idrar şikayetlerinin hastanın gün-
lük yaşamını zorlaştırdığına dik-

kat çeken Hattat Klinik’ten
Üro-Androloji Uzmanı Prof. Dr. Halim
Hattat, “Hayat kalitesini düşürür. İdrar
şikayetleri sertleşme sorunu, erken bo-
şalma ve cinsellikte başarısızlık korkusu
yaratabilir. Yapılan incelemelerle prostat
büyümesinin ne boyutta olduğu, iyi
huylu mu yoksa kötü huylu mu olduğu
anlaşılabilir. İyi huylu prostat büyüme-
sinde tıkanıklığın derecesine göre ilaçlar
veya cerrahi işlemler gibi hastaya uygun
tedavi seçilebilir. Son yıllarda kullanılan
teknolojik tedaviler ve lazerler en az yan
etki ile prostat büyümesini başarıyla te-
davi eder” diye konuştu. Erkeklerin pro-
stat olma korkusu yaşadıklarını aktaran
Prof. Dr. Hattat, “Bir hastalık zanne-
dilse de prostat aslında erkeklerde bulu-
nan bir salgı bezi. Kestane
büyüklüğündeki bu bez mesanenin tam
altında yer alıyor ve idrar kanalını çevre-
liyor. Dolayısıyla prostat dokusunda bü-
yüme olduğunda idrar yolu şikayetleri
gelişiyor. İşte bu yakınmalar ve prostatın
iyi huylu büyümeleri halk arasında ‘pro-
stat olmak’ olarak biliniyor” dedi.

40'lı yaşlara dikkat 

Prostat büyümesinin her erkekte mey-

dana gelen doğal bir durum olduğu-
nun aktaran Prof. Dr. Hattat, “40’lı
yaşlardan itibaren erkek vücudunda
oluşan hormon değişimleri prostatı
büyütüyor. Yani gerçekten de her erkek
hayatının belli bir noktasında ‘prostat’
oluyor. Ancak bu büyüme erkeklerin
sadece üçte birinde tedavi gerektirecek
boyuta ulaşıyor. Ailesinde prostat bü-
yümesi olanlar bu hastalığa daha sık
yakalanıyor. 60 yaşındaki erkeklerin
yarısından fazlasında prostat büyü-
mesi bulunuyor. Prostat büyüdüğünde
ve idrar yolunu sıkıştırıp can sıkıcı
idrar şikayetlerine yol açtığında tedavi
de şart oluyor” diye konuştu.

İdrar sıkıntısı belirti

Prostatın iyi huylu büyümesinde belir-
tiler yavaş yavaş yıllar içinde arttığın-
dan birçok erkeğin ciddi tıkanıklıkları
olsa bile buna alışabildiğine dikkat
çeken Prof. Dr. Hattat, “Erkekler bu
belirtileri ‘normal’ kabul edebiliyor.
Yine de prostat büyümesinde sık id-
rara çıkmak, zor idrar yapmak, idrara
başlarken bir süre beklemek, idrarı
kesik kesik boşaltmak, tuvaletten çık-
tıktan çok kısa bir süre sonra tekrar
idrar hissi duymak ve mesanenin tam
boşalmadığını hissetmek en sık görü-
len yakınmalar arasında. Bunlara ani

idrar sıkışmalarını, idrar kaçırma ve
geceleri idrar hissiyle uyanmayı da ek-
leyebiliriz. İdrar sıkıntıları olan erkek-
lerin vakit kaybetmeden bir uzmana
danışması gerekiyor” ifadelerini kul-
landı.

Son teknolojik tedaviler 

Prostat büyümesi tedavisinde, büyü-
müş olan prostat dokusunu ortadan
kaldırıp idrar kanalındaki tıkanıklığının
giderildiğini belirten Prof. Dr. Hattat,
“Bu tıkanıklığın derecesi ise hangi te-
davinin seçileceği konusunda ana fak-
tör.  Günümüzde iyi huylu prostat
büyümesini çeşitli ilaç tedavileri, cer-
rahi işlemler veya ısı terapileri ile gide-
rebiliyoruz.  Hafif tıkanıklarda ilaçlar
etkili olabilirken, daha ileri durum-
larda cerrahilere yönelebiliyoruz. Son
yıllarda geliştirilen lazer tedavileri ise
en son teknolojik çözümleri sunuyor.
Örneğin çok yüksek enerji kullanılarak
prostatı buharlaştıran lazerlerde, has-
talar işlemden birkaç saat sonra evle-
rine gidebiliyor ve günlük yaşamlarına
birkaç gün içinde başlayabiliyor.
Sonda ihtiyacı en aza indiriliyor, kan
sulandırıcı kullanan hastalarda ilacın
kesilmesi gerekmiyor. En güzeli de
idrar sıkıntıları 24 saat içinde büyük
ölçüde rahatlıyor” dedi.

Prostat bezinin idrar fonksiyonla-
rının yanında cinsel yaşamı da
olumsuz etkilediğinin altını çizen
Prof. Dr. Halim Hattat, “İyi huylu
prostat büyümesinde yaşanan
idrar şikayetleri cinsellikte korku
yaratabiliyor. İdrar sorunu yaşa-
yan erkek, bunun beraberlik esna-
sında olmasından çekinerek
cinsellikten soğuyabiliyor. Cinsel
isteksizlik ve başarısızlık korkusu
başlayabiliyor. Tüm bunlar sert-
leşme problemine yol açabiliyor.
Yine uzun vadede erken boşalma
da görülebiliyor. Bu nedenle özel-
likle 40 yaş üzerinde yaşanan cin-
sel fonksiyon sorunlarında prostatı
kontrol etmek gerekiyor. Prostat
büyümesinde uygulanan tedavi-
lerde de mesaneye geri boşalma,
meni hacminde azalma, isteksizlik,
sertleşme problemi gibi yan etkileri
daha az olanları seçmek cinsel ha-
yatı koruyor” diye konuştu.

SERTLEŞME
PROBLEMİ 

Dönemsel olarak ürolojik muayene ve PSA kontrolleri yaptırmak prostat büyümesini erken
dönemde teşhis şansı tanıyor. Üro-Androloji Uzmanı Prof. Dr. Halim Hattat, “40’lı yaşlardan
itibaren erkek vücudunda oluşan hormon değişimleri prostatı büyütüyor” dedi ve özellikle
ailesinde prostat hastalığı olanların kontrollerini aksatmaması gerektiğini söyledi. 

60-80 yaş aralığındaki 247
katılımcıyı gözlemleyen yeni
bir çalışma, yürüme gibi fizik-
sel aktivitelere katılmanın,
beyni olumlu bir şekilde
etkileyebileceğini buldu.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Oku-
lu Öğretim, İlk ve Acil Yardım Program 

Başkanı Özlem Karagöl, gözde ağrı veya 
rahatsızlık hissi, kızarıklık, sulanma, bu-
lanık görme, gözü açamama, göz kapak-
larında ve gözde kaşınma hissi gibi belirti 
ve bulgular olduğunda göze yabancı cisim 
kaçmış olabileceğinin göz önünde bulun-

durulması gerektiğini ifade etti
DÜNYA Sağlık Örgütü, insanların ilerle-
yen yıllarda daha çok görme bozukluğu 
problemiyle karşılaşacağını gösteriyor. 

Küresel olarak, 1 milyar insan önlenebilecek 
veya henüz çözülmemiş bir görme bozukluğuna 
sahip. Bu 1 milyar insan, kırma kusuru (123,7 
milyon), katarakt (65,2 milyon), glokom (6,9 
milyon), korneal opasiteler (4,2 milyon), diya-
betik retinopati (3 milyon) ve trahom (2 milyon) 
ve yanı sıra yaşlılığın neden olduğu yakın görme 
bozukluğu (826 milyon) nedeniyle orta veya 
şiddetli uzak görme bozukluğu veya körlüğü 
olanları içeriyor. Küresel olarak bu konuya 
dikkat çekmek amacıyla her yıl ekim ayının 
ikinci perşembe günü Dünya Görme Günü 
olarak kutlanıyor. Uzmanlara göre, mevcut 
görme engelinin yüzde 80’i tedavi edilebilir ve 
önlenebilir nitelikte. Altınbaş Üniversitesi İlk ve 
Acil Yardım Program Başkanı da olan Özlem 
Karagöl, özellikle doğuştan olmayan, sonradan 
kaza ya da yaralanmalar sonucu oluşabilecek 
durumlarda ise ilk yardımın büyük önem kazan-
dığına dikkat çekti.   

Göz kaybına neden olur
Gözü öncelikle yabancı cisimlerin kaçmasına 
karşı korumak gerektiğini belirten Öğr. Gör. 
Özlem Karagöl, toz, kömür, böcek ve böcek 
parçacıkları, torna tezgahlarından sıçrayan me-
tal parçacıkları kadar kopan kirpiklerinde göze 
zarar verebileceğine anlattı. Özellikle demir ve 
ahşap parçacıklarının gözün renkli kısmı olan 
korneaya saplanarak ciddi sorunlara neden 
olabileceğinden söz etti. Gözde ağrı veya rahat-
sızlık hissi, kızarıklık, sulanma, bulanık görme, 
gözü açamama, göz kapaklarında ve gözde 
kaşınma hissi gibi belirti ve bulgular olduğunda 
göze yabancı bir cisim kaçmış olabileceğini göz 
önünde bulundurulması gerektiğini ifade etti. 
Öğr. Gör. Özlem Karagöl, doğru müdahale 
yapılmaması durumunda görme kaybına dahi 
yol açabileceklerini söyleyerek, erken dönemde 
yapılabilecek ilk yardım uygulanmalarını anlattı.

KARAGÖL, göz yaralanmalarında ilk yardım 
kapsamında yapılması gerekenleri ise şöyle 
sıraladı: “Ellerinizin temiz olduğundan emin 
olun, kişiyi gözlerini ovalamaması için uyarın. 
Gözün içini kontrol etmek için parmaklarla 
göz kapaklarını açın. Alt kapağı aşağı doğru 
nazikçe çekin. Gözün her bölümünü dikkatlice 
inceleyin. Gözü oda sıcaklığında temiz su ile 
burun tarafından başlayarak dışa doğru yıka-
yın. Yabancı cisim görünmüyor ve semptomlar 
devam ediyorsa yabancı cisim üst göz kapağı-
nın altında olabileceği ihtimali düşünülmelidir. 
Kişinin gözünün üst kirpiklerini tutmasını ve 
üst göz kapağını alt kapağın üzerine çekme-
sini isteyin. Alt kirpikler parçacığı temizle-
yebilir. Yabancı cisim, görülebiliyorsa temiz 
ve yumuşak peçeteyle gözün renkli kısmına 
değmeden zıt istikamette almaya çalışın. Göze, 
göz küresine veya göz 
bebeğine bir şey ya-
pışmış veya batmış ise 
çıkarmaya çalışmayın. 
Gözü ince bir gazlı 
bez veya kağıt bardak 
ile kapatın. Kişiyi en 
yakın sağlık kurulu-
şuna yönlendirin” 
şeklinde konuştu. 

Geçen yıla oranla bu yıl daha çok görülen soğuk algınlığı için uyarılarda bulunan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 
Uzmanı Prof. Dr. Selami Süleymanoğlu, “1 yıl içinde çocuklar ortalama 6 ila 10 defa hasta olurlar. Bu hasta-
lıkların bir tanesi influenza virüs denilen grip virüsü tarafından oluşturulur. Grip virüsü astıma, bronşiolite, orta 

kulak iltihabına, neden olan sorunlu bir hastalıktır. 6 ayın üzerindeki bütün çocuklara grip aşısı yaptırılmalı” dedi
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Koronavirüs salgını geçen 
yıl grip vakalarını ciddi 
oranda azaltmıştı. Bu yıl 

ise vakalarda yine artış görülmeye 
başlandı. Okulların açılmasıyla 
çocukların daha fazla temas içinde 
olmasının da grip vakalarındaki 
artışı tetiklediğini söyleyen Em-
sey Hospital’dan Çocuk Sağlığı 
ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. 
Selami Süleymanoğlu, “Ülkemizde 
ağustos ayından beri soğuk algın-
lıklarında, Covid-19 dışı viral en-

feksiyonlarda 
ciddi bir artış 
oldu. Epey 
zamandır 
alışık olmadı-
ğımız şekilde, 
son iki ayda 
birden fazla, 
hatta 3-4 defa 
hasta olan 
çocuklarımız 
oldu. Bunla-

rın çocğunda etken soğuk algınlığı 
yapan virüslerden herhangi bir 
tanesiydi. Biz haftadan haftaya 
virüsün değişkenliğini, çok rahat 
gözlemleyebildik çünkü polikliniği-
miz bu tür hastalarla doldurulmuş 
şekildeydi” ifadelerini kullandı.

Bulguları taklit ediyor
Uzun süreden beri bir araya 
gelmeyen çocukların, bir araya 
geldikten sonra mikropları pay-
laştığını, bunun da viral enfeksi-
yonları tetiklediğini söyleyen Prof. 
Dr. Süleymanoğlu, koronavirüsün 
diğer enfeksiyonları taklit edici 
bulguları olduğunu belirtti. Prof. 
Dr. Süleymanoğlu, “Virüsün tipine 
göre belirtiler değişiyor. Sadece 
ateşle başlayanlar var, ateş, kusma 
ve ishalle gidenler var. Ateş, burun, 
akıntısı, öksürükle seyredenler var. 
Bu salgın yapan virüsün tipine göre 
bulguların değişmesinden kaynakla-
nan bir olay. Bu belirtileri korona-
virüsten ayırt etmemiz çok da müm-
kün olmuyor çünkü koronavirüs bu 

bulguların çoğunu taklit edebiliyor. 
Ayırt etmek için laboratuar desteği-
ne ihtiyaç duyduğumuz hastalarımız 
çoğunlukta” diye konuştu.

Gripten korunmak mümkün
Gribin de dünyada büyük salgınlar 
yapabilen bir hastalık olduğunu 
hatırlatan Prof. Dr. Süleymanoğlu, 
“Grip diğer viral enfeksiyonların-
dan farklı olarak hem korunulması 
mümkün olan bir hastalık hem 
de tedavisinde vereceğimiz bir 
ilacımızın bulunduğu bir hastalık. 
Grip, klinik seyri ve ortaya çıkart-
tığı sorunlar itibariyle diğer soğuk 
algınlıklarından, viral enfeksiyon-
lardan biraz daha farklı. O yüzden 
daha fazla korunmayı hak ediyor. 
Tedavisinde, yönetilmesinde daha 
fazla bizim desteğimize ihtiyaç du-
yuyor. Diğer viral enfeksiyonlarda 
olduğu gibi destek tedavisi, yeterin-
ce sıvı almak, hastalığın bulaşması-
nı engelleyecek koruyucu tedbirleri 
almak, hastalık olunca da hekime 
müracaat etmek gereklidir” dedi.

GRIP aşısının mutlaka yap-
tırılmasını öneren Prof. Dr. 
Süleymanoğlu, sözlerini şöyle 
sürdürdü: “Grip, korunmayı 
hak eden bir hastalıktır ve 
aşısı da vardır. Bu yüzden 
mutlaka aşının yaptırılmasını 
öneriyoruz. Bu konuda bazı 
şeylere dikkat etmek lazım. 
Bu hastalığın olduğunu ve 
çok hızlı yayıldığını biliyo-
ruz. Kaçınılmaz bir şekilde 
de neredeyse toplumun 
çoğunu hasta ediyor. Çok 
uzun yıllardır kullandığımız 
güvenilir ve etkin aşıları var. 
Bu hastalık eğer korunulmaz, 
aşı yapılmazsa çok sorunlu 
seyrediyor. Koronavirüs 
kadar olmasa da çok ciddi so-
nuçlara yol açabiliyor. 6 ayın 
üzerindeki bütün çocuklara 
aşı öneriliyor. Bilinçli aile-
ler aşı talepleri yapıyorlar. 
Hekim olarak bana gelen 
bütün çocuklara grip aşılarını 
yaptırmayı önermeyi bir gö-
rev olarak kabul ediyorum” 
açıklamasında bulundu. 
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MEMORIAL Sanat Atölyesi’ne, genç yaş-
larda meme kanserine yakalanan, resim 
sanatına ilgisi olan ve bu zorlu dönemde 
resimden destek alan, meme kanseri 
tedavisi sürecini başarıyla atlatan hastalar 
katıldı. Memorial Bahçelievler Hastane-
si Meme Sağlığı Merkezi’nden Cerrahi 
Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Fatih Aydo-
ğan, sanatla ilgilenmenin meme kanseri 
tedavisindeki olumlu etkileri hakkında şu 
bilgileri verdi: “Meme kanserinin tedavi-
sinde hastanın moral ve motivasyonu, tıbbi 
tedaviler kadar önem taşıyor. Hastanın 
stresten arınarak, dengeli bir yaşam sür-
mesi, dikkatini keyifli çalışma ve aktivite-
lere vermesi, kemoterapi ve diğer kanser 
tedavileri süresince olumlu sonuçlar 
veriyor. Biz de hastalarımıza tedavinin en 
zorlu aşamalarında bile yaşam sevinçlerini 
kaybetmemelerini ve kendilerini mutlu 
edecek, onları hayata bağlayacak hobilere 
ve sanata yönlenmelerini tavsiye ediyoruz. 

Çünkü yapılan bilimsel çalışmalara göre 
güzel sanatlarla ilgilenmek, stres hormonu 
seviyelerini düşürürken mutluluk hormon-
larını artırıyor. Bununla birlikte fiziksel 
hareketlilik sağlayarak hastanın tedavi ve 
yaşam kalitesini yükseltiyor. Örneğin iç 
dünyamızı, duygularımızı ve hayallerimizi 
tuale yansıtmak, resim yapmak, renkleri 
özgürce kullanmak, fotoğraf çekmek, sergi 
gezmek ve kültür sanat aktivitelerine katıl-
mak, hastalıkların tedavi sürecinde önemli 
katkı sağlıyor” dedi.

Yardımcı rol oynuyor 
Onkoloji hastalarında tümörün tedavisine 
yönelik yapılan standart cerrahi, ilaç ve 
ışın tedavileri ile yetinmemek gerekiyor 
diyen Aydoğan, “Gelişen tedaviler ile 
hastalar artık daha uzun yaşıyor. Bununla 
birlikte hastaların ruhsal ve sosyal yönünü 
de göz önüne almak gerekiyor. Fiziksel, 
zihinsel ve sosyal aktiviteler yaşam kali-

tesini artırmasının yanı sıra hastalıkların 
tedavisinde de yardımcı rol oynuyor. Aynı 
zamanda tedaviye bağlı yan etkilerin de 
azalmasına katkısı bulunuyor. Hastalarda 
meme kanseri tedavisine bağlı birçok 
değişiklik oluyor. Meme kaybı, his kaybı, 
saç ve kaş dökülmesi, cilt değişiklikleri, 
kilo sorunları bunlardan bazıları olarak 
karşımıza çıkıyor. Bunların yanı sıra ken-
dini bedenine yabancı hissetme, yalnızlık 
duygusu, anksiyete, çevreden soyutlama 
hisleri görülebiliyor. Sanat tedavisi kişiler 
arasındaki sorunları çözmeye, iletişim 
becerileri kazanmaya, anksiyete ve stresi 
azaltmaya, özgüven ve iç görü kazanma-
ya katkı sağlıyor. Bir başka deyişle kişi 
kendini daha değerli hissediyor. Yapılan 
bir araştırmada 8 haftalık sanat etkinlikle-
rinin kaygı ve streste azalmanın yanı sıra 
beynin bazı bölgelerinde daha fazla kan 
akışını artırdığı da gösterilmiş” açıklama-
sında bulundu. 

Meme kanserine karşı
sanatın iyileştirici gücü

Ameliyatlarımı değil sesimi konuşun

NEŞE MERT

90’lı yılların sonunda yönetmenli-
ğini İbrahim Tatlıses’in üstlendiği 
‘’Oy Didem’’ klibiyle akıllarda 
yer edinen Azeri kızı Günel, son 
haliyle ağızları açık bırakıyor. 
Şarkıcı Günel Zeynalova, 23 yıl 
aradan sonra İstanbul’da ilk kez 
bir mekanda sahneye çıktı. Azeri 
kızı Günel sahne öncesi gazeteci-
lerin sorularını yanıtladı. Şarkıcı 
Günel Zeynalova estetik operas-
yon geçirdiği iddialarına yanıt 

verdi. Şarkıcı estetik operasyon 
geçirdiği iddialarıyla ilgili şunları 
söyledi: “Siz beni tanıyorsunuz. 
Burun estetiği hariç hiçbir cerrahi 
operasyon yaptırmadım. Bazı in-
sanlar inatla büyüdüğümü kabul-
lenemiyor, beni hâlâ Türkiye’ye 
ilk geldiğim zamanki Günel olarak 
görüyor ve yargılıyorlar. Lütfen 
estetik operasyonlarımı değil 
sesimi konuşun” açıklamasında 
bulundu

Prof. Prof. Dr. Selami Dr. Selami 
SüleymanoğluSüleymanoğlu

Meme kanserinin tedavisinde hastanın moral ve motivasyonu, tıbbi tedaviler kadar önem taşı-
yor. Bu tedavi süresince sanatın iyileştirici gücünden faydalanarak; resim, heykel, seramik ve 
fotoğraf gibi görsel sanatlar ile ilgilenmek, hastanın hem bedenine hem de ruhuna iyi geliyor



OLAY, 10 Ekim Pazar saat 
01.00 Büyükçekmece’deki bir 
dükkanın önünde gerçekleşti. 

Edinilen bilgiye göre, gece saatle-
rinde 2 kişi, esnafın beslediği ‘Sarı’ 
isimli köpeği suratından bıçakladı. 
Yüzü kanlar içinde tatlı satılan iş 
yerinin önüne gelen Sarı, çalışanlar 
tarafından hızla veterinere götürül-
dü. Köpeğin yğüzüne 6 dikiş atıldı. 
Çevredeki güvenlik kameralarına da 

yansıyan saldırı olayının faillerinin 
hala yakalanamadığını belirten esnaf, 
saldırganların bir an önce yakalanma-
sını istiyor. ‘Sarı’nın da durumunun 
iyi olduğu söyleyen esnaf dikişlerin 4 
gün sonra alınacağını söylüyor.  Gö-
rüntülere 2 kişinin iş yerinin önünden 
geçmesi, birinin bıçağını hazırlaması 
ve Sarı’nın yeniden dükkanın önüne 
gelip düşmesi yer alıyor. Yaşananları 
anlatan iş yeri sahibi Mustafa Dur-

maz, “Biz akşam burada çalışıyorduk. 
Köpek müşterilerin arasında gezi-
yor, müşteriler onu seviyordu. Gece 
saatlerinde 2 şahıs vardı. Buradaki 
vale arkadaşlar, ‘Köpeğe bir şey oldu’ 
dediler. Geldim, baktım gözünden 
kan geliyor. Gözünün kenarından 
bıçaklanmış. Biz arabaya bindirdik. 
Hemen veterinere götürdük. Şu anda 
iyi. Tedavisi devam ediyor. 4 gün son-
ra dikişleri alınacak” dedi. DHA

BU NASIL iNSANLIK!
3GÜNCEL 16 TEMMUZ 2021 CUMAwww.gazetedamga.com.tr

KüçüKçeKmece'de ormanlık alanda
ağaca asılı halde erkek cesedi bulundu.
Üzerinden kimlik çıkmayan 25 yaşların-

daki kişinin cansız bedeni, olay yeri incelemesinin
ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Beş-
yol Mahallesi İnönü Caddesi'nde yol kenarındaki
ormanlık alanda saat 11.00 sıralarında, kimliği belir-
siz 25 yaşlarındaki bir erkek, iple ağaca asılı halde
bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık
ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları ilk
incelemede, asılı halde bulunan kişinin hayatını kay-
bettiği belirlendi. Polis ekipleri tarafından çevrede
güvenlik önlemi alınarak, olay yerinde inceleme ya-
pıldı. 25 yaşlarındaki kişinin cansız bedeni, yapılan
incelemelerin adından Adli Tıp Kurumu morguna
kaldırıldı. Polis, olayla ilgili çalışma başlattı.

16 yıl önce evlenen Cem Sal-
tıkalp, 2020 yılının Kasım
ayında bazı sebeplerden do-

layı eşiyle boşandı. 11 yaşındaki kızı ve
15 yaşındaki oğlunun velayeti Cem Sal-
tıkalp'e verildi. Feshane'nin lunaparkında
çalışan Saltıkalp'i iş yerinde ziyaret eden
kızı Pervin Buse Saltıkalp, bir arkadaşını
karşılamak için lunaparkın dışına çıktı.
Yevadut Caddesi'nde karşıdan karşıya
geçerken telefonla konuşan 11 yaşındaki
Buse hızla gelen minibüs türü aracı far-
ketmedi yola adım attı. Minibüs sürü-
cüsü de onu farketmedi, 11 yaşındaki
Buse'ye çarptı. Küçük kız, çarpmanın et-
kisiyle metrelerce havaya savrularak yere
düştü. Pervin Buse Saltıkalp'e ilk müda-
haleyi çevredekiler yaptı. Hastaneye kal-
dırılan 11 yaşındaki Buse tüm
müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Minibüsün sürücüsü gözaltına alındık-
tan sonra serbest bırakıldı. Kızını trafik
kazasında kaybeden acılı baba kızı ve
oğluyla yaşadığı evde konuştu.

Hastaneye beni almadılar

Cem Saltıkalp " Kızım Feshane lunapar-
kına gelmişti. Telefon geldi, 'Kızınıza
araba çarptı' dediler, ben inanmadım.
Olay yerine geldiğimde kızımın herşeyi
yerdeydi. Hastaneye beni almadılar, ba-
şınız sağ olsun kurtaramadık dediler. Bir

arkadaşını karşılamak için lunaparkın dı-
şına çıkmış. Araç bayağı hızlı geliyormuş
araç yeşilde değil sarı ışıkta çarpmış.
Kızım 30-35 metre sürüklenmiş" dedi.
Saltıkalp "İzlediğimde görüntüleri ne
hissettiğimi söylemek çok zor. İçiniz par-
çalanıyor. Biri izlese benim durumuma
düşer. İzlediğimde elim ayağım dolaştı,
ben böyle bir kaza hayatımda görme-
dim. Kızım hayat doluydu, neşe kayna-
ğıydı. Bu olay olmadan önce, 'Baba
bana Beşiktaş forması alır mısın?' dedi
kısmet olmadı. Keşke olsaydı" diye ko-
nuştu.

Eve girmek istemiyorum

Acılı baba "Ben kızımı toprağa verdiğim
zaman, ona çarpan insanın serbest kal-
ması içimi daha da yaktı. Evimde her
yerde hayali var kızımın. Eve girmek is-
temiyorum. Kızım karanlıktan korkardı,
üşüdüğü zaman soğuktan da çok rahat-
sız olurdu. Işıklar onun için hala yanıyor.
Benim kızım morgtayken ben bağırıyor-
dum; 'Benim kızım üşür ben onu oradan
alayım, ısıtayım' diye bağırıyordum.
Toprağa verdiğim zaman karanlıktaydı,
karanlıktan korkuyordu o. Benim bir
oğlum var, evlatı ayırt etmiyor insan ama
o başkaydı. Gel desem gelemez, kalk
mezarından gel desem gelemez. Sadece
adalet istiyorum" dedi. DHA

Gel desem gelemez!
Eyüpsultan'da geçen hafta karşıdan karşıya geçerken minibüsün çarpmasıyla metrelerce savrulan ve hayatını kaybeden
Buse Pervin Saltıkalp'ın babası Cem Saltıkalp, "Evimde her yerde hayali var kızımın. Eve girmek istemiyorum. Gel
desem gelemez, kalk mezarından gel desem gelemez. Sadece adalet istiyorum" açıklamalarında bulundu

Ağaca asılı 
halde bulundu

Örümcek hırsızlar!

Şüpheli polise
teslim oldu

Ankara'da bisikletiyle evine
dönerken, bir otomobil sürücü-

sünün arkadan çarpması so-
nucu hayatını kaybeden Umut

Gündüz, ölüm yıldönümünde
'İstanbul'daki Dostları' tarafın-

dan anıldı. Açıklama sonrası,
bisikletle, Beşiktaş'tan Bebek'e

arası anma sürüşü yapıldı.

A nkara'da, 15 Temmuz 2020 tari-
hinde meydana gelen olayda, 19
yaşındaki Umut Gündüz, antren-

mandan bisikletiyle evine dönerken, al-
kollü olduğu tespit edilen bir sürücünün
arkadan çarpıp kaçmasının ardından ha-
yatını kaybetti. Gündüz, ölümünün ilk yıl-
dönümünde 'İstanbul'daki Dostları' adlı
grup tarafından anıldı.

Umut'la hiç tanışamadı

Beşiktaş Sahili'nde gerçekleşen anmaya
katılanlar adına bir basın açıklaması ya-
pıldı. Grup sözcüsü Berk Çetin tarafın-
dan yapılan açıklamada "Biz burada,
Umut'un 'İstanbul'daki Dostları' olarak
buluştuk. Aslında birçoğumuz Umut'un
adını, geçen yıl aldığımız kahredici bir
haberden öğrendik. Bundan tam bir yıl
önce Ankara'da alkollü bir araç sürücüsü
19 yaşındaki bisikletçi Umut Gündüz'ü
katletmişti. Bugün burada bulunanların
büyük çoğunluğu Umut'la hiç tanışa-
madı. Ama biz kendimizi Umut'un en
yakın dostları, en sıkı yoldaşları sayıyo-
ruz ve onun adını yaşatmakta kararlıyız"
debildi. 

Mücadele edeceğiz

Açıklamada, "Umut yalnızca son derece
yetenekli bir sporcu değil aynı zamanda
bu ülkenin ve dünyanın geleceğini dert
edinen, çalışkan bir komünistti. Hayal-
leri, beklentileri vardı ve bunlar için mü-

cadele etti. Bisikletiyle çekilmiş bir fotoğ-
rafının üstüne şu notu düşmüştü: "Hayat
sonunu bilemediğimiz için güzel ve ilgi
çekici. Yarın ne olacak duygusu bizi diri
tutar." Bugün, Umut'un dostları olarak
onu yaşatmanın, "sonunu bilemesek de
hayatı güzel ve ilgi çekici" kılmanın en iyi
yolunun onun gibi mücadele etmek ol-

duğuna inanıyoruz. Bisikletli cinayetleri-
nin "kaza" deyip geçiştirilmemesi için,
katillerin tutuksuz yargılamayla ve gös-
termelik cezalarla ödüllendirilmemesi
için mücadele edeceğiz. Bisikletin hak et-
tiği toplumsal saygıyı görebilmesi için,
bisikletlilerin yollarda güven içinde pe-
dallayabilmesi için, trafikte eşitlik ve öz-

gürlük için mücadele edeceğiz. Türkiye'yi
günün birinde enerji ve otomotiv tekelle-
rinden kurtarmak için, kentlerimizin "bi-
siklet dostu kentler" olarak anılması için
mücadele edeceğiz" ifadelerine yer ve-
rildi. Basın açıklamasının ardından grup,
bisikletleriyle Beşiktaş'tan Bebek'e anma
sürüşü gerçekleştirdi. DHA

BISIKLETLI
PROTESTO

Esenyurt'ta, sürücüsünün ara sokağa süratli ve kontrolsüz girdiği
hafif ticari araç, az kalsın yoldaki 2'si bisikletli çocuk 6 kişiyi eziyordu

olay, geçen pazar günü saat 22.30
sıralarında Bağlarçeşme Mahalle-
si'nde yaşandı. Güvenlik kamera gö-

rüntülerine saniye saniye yansıyan olayda
sürücü, hafif ticari aracıyla süratli ve kontrol-
süz şekilde girdiği sokaktakilerin yüreklerini
ağızlarına getirdi. Fren sesini duyunca üzerine
doğru kontrolsüz bir şekilde gelen aracı fark
eden Zülküf Gözer, bir anda kenara kaçarak,
ölümden döndü. Sürücü, bu sefer de önündeki
2 bisikletli çocuk ve sokakta yürüyenleri ezmek
üzereyken aracının direksiyonunu kırdı. Top-
lam 6 kişinin ölümden döndüğü, sokaktakilerin
yüreklerini ağızlarına geldiği olay sonra sürücü,
hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti.

Kendimi kenara attım

Yaşananları anlatan Zülküf Gözer, "Akşam
22.00 - 22.30 sıralarıydı. Dükkanımı kapatmış,
evime gidiyordum. Tam sokağa girdim, acı bir
fren sesi duydum. Ne olduğunu anlayamadık,
mahallede kalabalıktı, o esnada. Refleksle sa-
ğımı kontrol ettim. Bir baktım araba üzerime
doğru geliyordu. Ben önce bana kastı var san-
dım. Üzerime doğru gelince kendimi kenara
attım. Akabinde araba durmadı. 2 tane de bi-
sikletli geliyordu o esnada. Ben bisikletli küçük
çocuktan korktum. Onu ezmesinden korktum.
Zor toparladı kendini. Muhtemelen siren sesin-
den kaçıyordu" dedi. DHA

Maganda dehşeti

beyoğlu'nda farklı günlerde evden hır-
sızlık olayı olduğu ihbarını alan güven
timleri hırsızlık olayının olduğu sokak ve

çevresinde güvenlik kameralarını izlemeye aldı.
Cerrahi maskeli, kapüşonlu iki şüphelinin Kasım-
paşa ve Kalyoncu Kulluğu mahallelerinde ara so-
kaklarda keşif yaptığını belirledi. Hırsızlık
şüphelilerinin dairelerin demir korkuluklarına tutu-
narak örümcek adam gibi tırmandığını belirledi.
Polisler kameralarda şüphelinin kolundaki dövmeyi
fark etti. Dövmeden yola çıkan güven timleri başka
kameralardan da şüphelilerin eşkalini belirledi.
Şüphelilerin sokak aralarında keşif yapması, evleri
gözetlemesi ve örümcek adam gibi binalara tır-
manması güvenlik kameralarına yansıdı. Hırsızlar-
dan birisinin dairenin korkuluk demirlerini ayakları
ile yamultması da kameralara yansıdı. DHA

Zeytinburnu'nda çıkan tartışmada
Sinan K.'yı (21) silahla ateş ederek öl-
dürdüğü iddia edilen Mehmet. C.Ç. (24)

polise teslim oldu. Şüpheli Mehmet C.Ç. adliyeye
sevk edildi.  Öte yandan olay günü yaşananlar gü-
venlik kamerasına yansıdı. Olay 26 Haziran'da
Zeytinburnu Yeşiltepe Mahallesi'nde meydana
geldi. Şüpheli Mehmet C.Ç ve eşi A.Ç.'nin, H. is-
mindeki kız arkadaşlarıyla, H.'nin babasına ait me-
kana gelip gitme konusunda aralarında
küfürleşmeye varan tartışma yaşandı. Bu olay üze-
rine H.'nin erkek arkadaşı Abdulkadir U.(21) Meh-
met C.Ç.'yi telefonla arayarak tehdit etti. Daha
sonra Mehmet C.Ç. ile olay yerinde buluşmak için
sözleşen Abdulkadir U. yanına arkadaşı Sinan K.'yı
da alarak gitti. Olay yerinde çıkan kavgada Sinan
K., Mehmet C.Ç. tarafından silahla ateş edilmesi
sonucu yaralandı. Mehmet C.Ç. olay yerinden
otomobille kaçarken, yaralanan Sinan K. kaldırıl-
dığı hastanede hayatını kaybetti. DHA
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KüçüKçeKmece'de ormanlık alanda
ağaca asılı halde erkek cesedi bulundu.
Üzerinden kimlik çıkmayan 25 yaşların-

daki kişinin cansız bedeni, olay yeri incelemesinin
ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Beş-
yol Mahallesi İnönü Caddesi'nde yol kenarındaki
ormanlık alanda saat 11.00 sıralarında, kimliği belir-
siz 25 yaşlarındaki bir erkek, iple ağaca asılı halde
bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık
ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları ilk
incelemede, asılı halde bulunan kişinin hayatını kay-
bettiği belirlendi. Polis ekipleri tarafından çevrede
güvenlik önlemi alınarak, olay yerinde inceleme ya-
pıldı. 25 yaşlarındaki kişinin cansız bedeni, yapılan
incelemelerin adından Adli Tıp Kurumu morguna
kaldırıldı. Polis, olayla ilgili çalışma başlattı.

16 yıl önce evlenen Cem Sal-
tıkalp, 2020 yılının Kasım
ayında bazı sebeplerden do-

layı eşiyle boşandı. 11 yaşındaki kızı ve
15 yaşındaki oğlunun velayeti Cem Sal-
tıkalp'e verildi. Feshane'nin lunaparkında
çalışan Saltıkalp'i iş yerinde ziyaret eden
kızı Pervin Buse Saltıkalp, bir arkadaşını
karşılamak için lunaparkın dışına çıktı.
Yevadut Caddesi'nde karşıdan karşıya
geçerken telefonla konuşan 11 yaşındaki
Buse hızla gelen minibüs türü aracı far-
ketmedi yola adım attı. Minibüs sürü-
cüsü de onu farketmedi, 11 yaşındaki
Buse'ye çarptı. Küçük kız, çarpmanın et-
kisiyle metrelerce havaya savrularak yere
düştü. Pervin Buse Saltıkalp'e ilk müda-
haleyi çevredekiler yaptı. Hastaneye kal-
dırılan 11 yaşındaki Buse tüm
müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Minibüsün sürücüsü gözaltına alındık-
tan sonra serbest bırakıldı. Kızını trafik
kazasında kaybeden acılı baba kızı ve
oğluyla yaşadığı evde konuştu.

Hastaneye beni almadılar

Cem Saltıkalp " Kızım Feshane lunapar-
kına gelmişti. Telefon geldi, 'Kızınıza
araba çarptı' dediler, ben inanmadım.
Olay yerine geldiğimde kızımın herşeyi
yerdeydi. Hastaneye beni almadılar, ba-
şınız sağ olsun kurtaramadık dediler. Bir

arkadaşını karşılamak için lunaparkın dı-
şına çıkmış. Araç bayağı hızlı geliyormuş
araç yeşilde değil sarı ışıkta çarpmış.
Kızım 30-35 metre sürüklenmiş" dedi.
Saltıkalp "İzlediğimde görüntüleri ne
hissettiğimi söylemek çok zor. İçiniz par-
çalanıyor. Biri izlese benim durumuma
düşer. İzlediğimde elim ayağım dolaştı,
ben böyle bir kaza hayatımda görme-
dim. Kızım hayat doluydu, neşe kayna-
ğıydı. Bu olay olmadan önce, 'Baba
bana Beşiktaş forması alır mısın?' dedi
kısmet olmadı. Keşke olsaydı" diye ko-
nuştu.

Eve girmek istemiyorum

Acılı baba "Ben kızımı toprağa verdiğim
zaman, ona çarpan insanın serbest kal-
ması içimi daha da yaktı. Evimde her
yerde hayali var kızımın. Eve girmek is-
temiyorum. Kızım karanlıktan korkardı,
üşüdüğü zaman soğuktan da çok rahat-
sız olurdu. Işıklar onun için hala yanıyor.
Benim kızım morgtayken ben bağırıyor-
dum; 'Benim kızım üşür ben onu oradan
alayım, ısıtayım' diye bağırıyordum.
Toprağa verdiğim zaman karanlıktaydı,
karanlıktan korkuyordu o. Benim bir
oğlum var, evlatı ayırt etmiyor insan ama
o başkaydı. Gel desem gelemez, kalk
mezarından gel desem gelemez. Sadece
adalet istiyorum" dedi. DHA

Gel desem gelemez!
Eyüpsultan'da geçen hafta karşıdan karşıya geçerken minibüsün çarpmasıyla metrelerce savrulan ve hayatını kaybeden
Buse Pervin Saltıkalp'ın babası Cem Saltıkalp, "Evimde her yerde hayali var kızımın. Eve girmek istemiyorum. Gel
desem gelemez, kalk mezarından gel desem gelemez. Sadece adalet istiyorum" açıklamalarında bulundu

Ağaca asılı 
halde bulundu

Örümcek hırsızlar!

Şüpheli polise
teslim oldu

Ankara'da bisikletiyle evine
dönerken, bir otomobil sürücü-

sünün arkadan çarpması so-
nucu hayatını kaybeden Umut

Gündüz, ölüm yıldönümünde
'İstanbul'daki Dostları' tarafın-

dan anıldı. Açıklama sonrası,
bisikletle, Beşiktaş'tan Bebek'e

arası anma sürüşü yapıldı.

A nkara'da, 15 Temmuz 2020 tari-
hinde meydana gelen olayda, 19
yaşındaki Umut Gündüz, antren-

mandan bisikletiyle evine dönerken, al-
kollü olduğu tespit edilen bir sürücünün
arkadan çarpıp kaçmasının ardından ha-
yatını kaybetti. Gündüz, ölümünün ilk yıl-
dönümünde 'İstanbul'daki Dostları' adlı
grup tarafından anıldı.

Umut'la hiç tanışamadı

Beşiktaş Sahili'nde gerçekleşen anmaya
katılanlar adına bir basın açıklaması ya-
pıldı. Grup sözcüsü Berk Çetin tarafın-
dan yapılan açıklamada "Biz burada,
Umut'un 'İstanbul'daki Dostları' olarak
buluştuk. Aslında birçoğumuz Umut'un
adını, geçen yıl aldığımız kahredici bir
haberden öğrendik. Bundan tam bir yıl
önce Ankara'da alkollü bir araç sürücüsü
19 yaşındaki bisikletçi Umut Gündüz'ü
katletmişti. Bugün burada bulunanların
büyük çoğunluğu Umut'la hiç tanışa-
madı. Ama biz kendimizi Umut'un en
yakın dostları, en sıkı yoldaşları sayıyo-
ruz ve onun adını yaşatmakta kararlıyız"
debildi. 

Mücadele edeceğiz

Açıklamada, "Umut yalnızca son derece
yetenekli bir sporcu değil aynı zamanda
bu ülkenin ve dünyanın geleceğini dert
edinen, çalışkan bir komünistti. Hayal-
leri, beklentileri vardı ve bunlar için mü-

cadele etti. Bisikletiyle çekilmiş bir fotoğ-
rafının üstüne şu notu düşmüştü: "Hayat
sonunu bilemediğimiz için güzel ve ilgi
çekici. Yarın ne olacak duygusu bizi diri
tutar." Bugün, Umut'un dostları olarak
onu yaşatmanın, "sonunu bilemesek de
hayatı güzel ve ilgi çekici" kılmanın en iyi
yolunun onun gibi mücadele etmek ol-

duğuna inanıyoruz. Bisikletli cinayetleri-
nin "kaza" deyip geçiştirilmemesi için,
katillerin tutuksuz yargılamayla ve gös-
termelik cezalarla ödüllendirilmemesi
için mücadele edeceğiz. Bisikletin hak et-
tiği toplumsal saygıyı görebilmesi için,
bisikletlilerin yollarda güven içinde pe-
dallayabilmesi için, trafikte eşitlik ve öz-

gürlük için mücadele edeceğiz. Türkiye'yi
günün birinde enerji ve otomotiv tekelle-
rinden kurtarmak için, kentlerimizin "bi-
siklet dostu kentler" olarak anılması için
mücadele edeceğiz" ifadelerine yer ve-
rildi. Basın açıklamasının ardından grup,
bisikletleriyle Beşiktaş'tan Bebek'e anma
sürüşü gerçekleştirdi. DHA

BISIKLETLI
PROTESTO

Esenyurt'ta, sürücüsünün ara sokağa süratli ve kontrolsüz girdiği
hafif ticari araç, az kalsın yoldaki 2'si bisikletli çocuk 6 kişiyi eziyordu

olay, geçen pazar günü saat 22.30
sıralarında Bağlarçeşme Mahalle-
si'nde yaşandı. Güvenlik kamera gö-

rüntülerine saniye saniye yansıyan olayda
sürücü, hafif ticari aracıyla süratli ve kontrol-
süz şekilde girdiği sokaktakilerin yüreklerini
ağızlarına getirdi. Fren sesini duyunca üzerine
doğru kontrolsüz bir şekilde gelen aracı fark
eden Zülküf Gözer, bir anda kenara kaçarak,
ölümden döndü. Sürücü, bu sefer de önündeki
2 bisikletli çocuk ve sokakta yürüyenleri ezmek
üzereyken aracının direksiyonunu kırdı. Top-
lam 6 kişinin ölümden döndüğü, sokaktakilerin
yüreklerini ağızlarına geldiği olay sonra sürücü,
hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti.

Kendimi kenara attım

Yaşananları anlatan Zülküf Gözer, "Akşam
22.00 - 22.30 sıralarıydı. Dükkanımı kapatmış,
evime gidiyordum. Tam sokağa girdim, acı bir
fren sesi duydum. Ne olduğunu anlayamadık,
mahallede kalabalıktı, o esnada. Refleksle sa-
ğımı kontrol ettim. Bir baktım araba üzerime
doğru geliyordu. Ben önce bana kastı var san-
dım. Üzerime doğru gelince kendimi kenara
attım. Akabinde araba durmadı. 2 tane de bi-
sikletli geliyordu o esnada. Ben bisikletli küçük
çocuktan korktum. Onu ezmesinden korktum.
Zor toparladı kendini. Muhtemelen siren sesin-
den kaçıyordu" dedi. DHA

Maganda dehşeti

beyoğlu'nda farklı günlerde evden hır-
sızlık olayı olduğu ihbarını alan güven
timleri hırsızlık olayının olduğu sokak ve

çevresinde güvenlik kameralarını izlemeye aldı.
Cerrahi maskeli, kapüşonlu iki şüphelinin Kasım-
paşa ve Kalyoncu Kulluğu mahallelerinde ara so-
kaklarda keşif yaptığını belirledi. Hırsızlık
şüphelilerinin dairelerin demir korkuluklarına tutu-
narak örümcek adam gibi tırmandığını belirledi.
Polisler kameralarda şüphelinin kolundaki dövmeyi
fark etti. Dövmeden yola çıkan güven timleri başka
kameralardan da şüphelilerin eşkalini belirledi.
Şüphelilerin sokak aralarında keşif yapması, evleri
gözetlemesi ve örümcek adam gibi binalara tır-
manması güvenlik kameralarına yansıdı. Hırsızlar-
dan birisinin dairenin korkuluk demirlerini ayakları
ile yamultması da kameralara yansıdı. DHA

Zeytinburnu'nda çıkan tartışmada
Sinan K.'yı (21) silahla ateş ederek öl-
dürdüğü iddia edilen Mehmet. C.Ç. (24)

polise teslim oldu. Şüpheli Mehmet C.Ç. adliyeye
sevk edildi.  Öte yandan olay günü yaşananlar gü-
venlik kamerasına yansıdı. Olay 26 Haziran'da
Zeytinburnu Yeşiltepe Mahallesi'nde meydana
geldi. Şüpheli Mehmet C.Ç ve eşi A.Ç.'nin, H. is-
mindeki kız arkadaşlarıyla, H.'nin babasına ait me-
kana gelip gitme konusunda aralarında
küfürleşmeye varan tartışma yaşandı. Bu olay üze-
rine H.'nin erkek arkadaşı Abdulkadir U.(21) Meh-
met C.Ç.'yi telefonla arayarak tehdit etti. Daha
sonra Mehmet C.Ç. ile olay yerinde buluşmak için
sözleşen Abdulkadir U. yanına arkadaşı Sinan K.'yı
da alarak gitti. Olay yerinde çıkan kavgada Sinan
K., Mehmet C.Ç. tarafından silahla ateş edilmesi
sonucu yaralandı. Mehmet C.Ç. olay yerinden
otomobille kaçarken, yaralanan Sinan K. kaldırıl-
dığı hastanede hayatını kaybetti. DHA
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BAYRAMPAŞA’DA Kocatepe 
Mahallesi’nde, 34 TBE 63 pla-
kalı taksinin şoförü Muzaffer 

Usta, dün 14.00 sıralarında, erkek bir 
müşteri aldı. Daha sonra başka bir 
noktadan taksiye binen kişinin an-
neannesi ve annesi olduğu öğrenilen 
iki kadın daha taksiye bindi. Taksici 
Usta, müşterilerini Bayrampaşa 
Kaymakamlığı’nda taksiden indirdi. 
Daha sonra yakıt almak için akar-
yakıt istasyonuna giden Usta, aracın 
arka koltuğunda bir kese olduğunu 
fark etti. Keseyi kontrol eden taksici 
Muzaffer Usta, içinde birbirine bantlı 
halde 4 adet burma bilezik, 1 adet 
beşli reşat altın ve 50 TL olduğunu 
gördü. Usta, altınların bulunduğu 
keseyi, Bayrampaşa Polis Merkezi 
Amirliği’ne giderek polis ekiplerine 
teslim etti. Polis ekiplerinin talimatı 
üzerine taksi şoförü Muzaffer Usta, 
altınların gerçekliğinin teyit edilmesi 
için beraberinde bir polis memuru ile 
bir kuyumcuya gitti. Kuyumcu, yaptığı 
incelemede altınların gerçek olduğu-

nu ve yaklaşık 46 bin TL değerinde 
olduğunu söyledi. Usta, altınları 
yeniden polis merkezine götürerek 
buradan ayrıldı.
Gözyaşlarını tutamadı
Yaklaşık 1 saat sonra altınların 
sahibine ulaşan polis ekipleri, taksici 
Muzaffer Usta’yı Bayrampaşa Polis 
Merkezi’ne çağırdı. Altınlar polis 
ekipleri tarafından sahibine teslim 
edildi. Takside unuttuğu altınları 
oğlunun düğünü için biriktirdiğini 
söyleyen kadın, sevinç gözyaşlarına 
boğuldu. Ardından taksiciye teşekkür 
etti. Yaşanan o anlar ise kameralara 
yansıdı. 

ALTINLARA KAVUŞTUALTINLARA KAVUŞTU
ÇOCUK GÇOCUK GiiBBii SEV SEViiNDNDii

Bayramapaşa’da bir taksi şoförü, aracında altın ve para dolu kese 
buldu. Taksicinin polis ekiplerine teslim ettiği kesenin, daha önce 
taksiye binen bir müşteriye ait olduğu öğrenildi. Oğlunun düğünü 
için biriktirdiği altınlara kavuşan kadın, keseyi polis ekiplerinden 

teslim aldığında gözyaşlarına hakim olamadı

OLAY 10 Ağustos’ta Hürri-
yet Mahallesi’nde bulunan 
bir binada meydana geldi. 

Türkmenistan uyruklu 6 akraba ve 
arkadaş evlerinde uyuyordu. Gece 
saatlerinde evi gözüne kestiren bir 
hırsız apartman kenarında bulunan 
doğalgaz kutusuna çıkarak birinci 
kattaki balkona tırmandı. 
Ardından açık bırakılan 
pencereden içeri girdi. 
O sırada evde uyuyan 6 
kişiye ait 9 cep telefonu 
ve cüzdanı alarak girdiği 
pencereden tekrar çıktı. 
Sabah uyandıklarında 
cep telefonlarının yerinde 
olmadığını gören ev 
sakinleri polise giderek 
şikayetçi oldu. Yaşanan 
olayı anlatan Türkme-
nistan uyruklu Ahunjan 
Bahtyyarov, “Yaz ayıydı. 
Pencere açıktı. Buradan 

girmiş, 9 telefon cüzdan kart falan 
çalmış.  İçeride o sırada 6 kişiydik. 
Hiç birimiz bir şey duymadık. Bir 
şeyler sıktığını düşünüyoruz.  Sonra 
karakola gittik. 9 telefon çalındı. En 
ucuzu bin 500 lira falandı, en pahalısı 
3 bin 500 liraydı. Kimlik ve oturma 
iznin belgesini falan çalmıştı. Hepsi-

nin başındaydı telefonlar. 
Kimse bir şey duymadı. 
Komşular da balkonday-
mış o anları çekmiş” diye 
konuştu.  Hırsızın eve 
girdiği anlar karşı binadaki 
mahalle sakini tarafından 
cep telefonu kamerasıyla 
görüntülendi. Görüntü-
lerde balkona çıkan hırsız 
pencereyi kontrol ediyor 
ardından bir süre balkonda 
bekliyor. İçeri girdikten 
sonra ise aynı pencereden 
çıkarak olay yerinden 
uzaklaşıyor.  

Hırsızı saniye saniye kaydetti

Yıldız kaçtı mı öldürüldü mü?

Kağıthane’de bir evin açık bırakılan penceresinden içeri giren hırsız o 
sırada uyuyan 6 kişinin 9 telefonu ve cüzdanlarını çaldı. Hırsızın eve 

girdiği anları aynı mahallede oturan bir kişi cep telefonuyla görüntüledi

Büyükçekmece’de esnafın beslediği ‘Sarı’ isimli köpek, kimlikleri bilinmeyen 2 
kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Yaşananlar ise güvenlik kamerasına yansıdı

Avcılar’da evinde boğazı kesilerek öldürülen Esra Yıldız’ın (38) cenazesi 
toprağa verildi. Yıldız’ın cenaze namazından sonra tabutu kadınlar tarafından 

omuza alınarak taşındı. Yıldız’ın annesi Yasemin Dallı, kızının fotoğrafına 
sarılarak, “Yavrum sana nasıl kıydılar” diyerek feryat etti

YAVRUM SANAYAVRUM SANA  
NASIL KIYDILAR!NASIL KIYDILAR!

Trafiği birbirine kattı yakalandı
ÜMRANIYE’DE seyir halinde 
bulunan 2 araç arasında trafik 
konusunda anlaşmazlık çıktı. 

Ters istikametten gelen araç içerisin-
deki şahıslar araçtan inerek B.T. isimli 
şahsı darp etti. Polis, trafikte sürücüyü 
darp eden şahısları kıskıvrak yakaladı. 
Şahısların uyuşturucu madde ticareti, 
yaralama, tehdit, hakaret gibi suçlardan 
kaydının olduğu öğrenildi. Olay geçti-
ğimiz Pazar günü saat 17.45 sularında 
Ümraniye ilçesi Çakmak Mahallesi 
Varan Caddesi üzerinde yaşandı. Seyir 
halinde bulunan 2 araç arasında trafik 
konusunda anlaşmazlık çıktı. Tartış-
ma daha sonra kavgaya dönüştü. Ters 
istikametten gelen araç içerisindeki 
şahıslar araçtan inerek, tartıştıkları B.T. 
isimli şahsı darp ettiler.MPolis ekipleri, 
bahse konu olayı gerçekleştirdiği tespit 
edilen S.Ş., A.K. ve Y.Ç. isimli şahısları 

kıskıvrak yakaladı. Şahısların yapılan 
sorgulamasında “uyuşturucu madde 
ticareti, 6136 SKM, yaralama, tehdit, 
hakaret” gibi suçlardan çok sayıda suç 
kaydının olduğu tespit edildi.
Konu ile ilgili yakalanan şüpheli 
şahıslardan S.Ş. işlemlerinin ardından 
adli makamlarca serbest bırakıldı. 
A.K. ve Y.Ç. isimli şahıslar ise tahkikat 
işlemlerinin ardından sevk edildiği adli 
makamlarca serbest bırakıldı.

OLAY, Denizköşkler Mahal-
lesi’ndeki Sevgi Sokak’ta 
bulunan binanın birinci 

katında önceki gece meydana geldi. 
Komşularının ifadesine göre birinci 
kattan kadının bağırma sesleri geldi. 
Komşuları Nurettin Yıldız ile eşi 
Esra Yıldız arasındaki kavgadan kay-
naklandığını düşündü. Bir süre sonra 
iki kişi koşarak binadan uzaklaştı. 
Saat 03.00 sıralarında Esenyurt’taki 
Haramidere Kavşağı’nda Nurettin 
Yıldız’a ait 34 KA 976 plakalı oto-
mobil yanmaya başlarken görüldü. 
Sevk edilen itfaiye, otomobildeki 
yangını söndürdü. Yapılan incele-
mede otomobil sahibi bulunmazken 
araçta kan izlerine rastlandı. Bunun 
üzerine Avcılar Emniyet Müdürlüğü 
ekipleri devreye girerek Nurettin 
Yıldız’ın oturduğu eve geldi. Kapıyı 
açan olmayınca çilingir çağrılarak 
içeri girildi. Ekipler, Nurettin Yıl-
dız’ın eşi Esra Yıldız’ı kanlar içinde 
yerde yatarken buldu. Esra Yıldız’ın 

boğazı kesilerek öldürüldüğü belir-
lendi. Esra Yıldız’ı kim veya kimlerin 
öldürdüğünü tespit etmek amacıyla 
güvenlik kamerası kayıtları incelendi. 
Görüntülerde biri kapüşonlu, diğeri 
şapkalı iki kişinin binadan hızla 
ayrıldığı görüldü. İstanbul Emniyet 
Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlü-
ğü Cinayet Büro ekipleri çifte ait 
Taksim’deki otel ve evin çevresinde 
incelemelerini bugün de sürdürdü.

Acılı anneyi teselli etmeye çalıştılar
Adli Tıp Kurumu’ndaki incelemenin 
ardından eşi ile birlikte Taksim’de 
otel işleten Avcılar’da özel anao-
kulu bulunan Esra Yıldız için dün 
saat 12.30’da Avcılar Merkez Ulu 
Camii’nde cenaze namazı kılındı. 
CHP İstanbul İl Başkanı Canan 
Kaftancıoğlu’nun yanı sıra Erhan 
Erol’un yanı sıra Avcılar Kaymaka-
mı Kemal İnan, Belediye Başkanı 
Turan Hançerli, Emniyet Müdürü 
Murat Çakır’ın da katıldığı törende 

kızının fotoğraf ve tabutuna sarılan 
anne Yasemin Dallı, kızının kor-
kunç durumda olduğu için yüzünün 
bile kendisine gösterilmediğini 
belirtirken, “Yavrum seni güler 
yüzünle hatırlayacağım. Kanının 
yerde kalmamasını istiyorum” dedi. 
Ölen kadının yakınları da kadın 
cinayetlerine artık son verilmesi için 
gerekenin yapılmasını istedi. Avcılar 
Kaymakamı Kemal İnan, acılı anne-
yi teselli etmeye çalışırken, polisin 
tüm imkanlarını seferler ettiğini, 
cinayetin aydınlatılacağını söyledi.

Büyükçekmece’de toprağa verildi
Kılınan cenaze namazının ardı-
dan Esra Yıldız’ın tabutunu anne 
Yasemin Dallı ve diğer kadınlar 
omuzlarına alarak cenaze aracı-
na kadar taşıdı.  Kadınlar cenaze 
aracına konulan tabutun arkasından 
yaklaşık 500 metre yürüdü. Cenaze, 
Büyükçekmece Mezarlığı’nda topra-
ğa verildi.

Yaralı köpeği bulan Mustafa Yaralı köpeği bulan Mustafa 
Durmaz, “Savunmasız ve masum Durmaz, “Savunmasız ve masum 

bir hayvana bu kötülüğü yapanlar bir hayvana bu kötülüğü yapanlar 
kimler? Bu nasıl insanlık! Gerçekten kimler? Bu nasıl insanlık! Gerçekten 

yazık, günah. Keşke herkeste bir yazık, günah. Keşke herkeste bir 
parça vicdan olsa” şeklinde konuştu.parça vicdan olsa” şeklinde konuştu.

Kızının Kızının fotoğraf ve tabutuna sarılan anne Yasemin Dallı, kı-fotoğraf ve tabutuna sarılan anne Yasemin Dallı, kı-
zının korkunç durumda olduğu için yüzünün bile kendisine zının korkunç durumda olduğu için yüzünün bile kendisine 
gösterilmediğini belirtirken, “Yavrum seni güler yüzünle gösterilmediğini belirtirken, “Yavrum seni güler yüzünle 

hatırlayacağım. Kanının yerde kalmamasını istiyorum” dedi. hatırlayacağım. Kanının yerde kalmamasını istiyorum” dedi. 

ANNENIN FERYADI YÜREK DAĞLADI:ANNENIN FERYADI YÜREK DAĞLADI:

AVCILAR’DA Esra Yıldız bo-
ğazı kesilerek öldürüldü. Kocası 
Nuri Yıldız’ın ise aracı yakıldı. 

Araçta bulunan kan izinin Esra Yıl-
dız’a ait olmadığı belirlendi. Polis kayıp 
olan Nuri Yıldız öldürüldü mü yoksa 
kaçtı mı sorusuna cevap arıyor.   Esen-
yurt’ta içi yanmış bir otomobille ortaya 
çıkan esrarengiz cinayetle ilgili detayla-
ra DHA ulaştı. Esenyurt TEM Otoyolu 
Haramidere bağlantı yolunda terk 
edilmiş ve içi yanmış bulunan otomo-
bilin sahibinin Beyoğlu ve Fatih’te otel 
sahibi olan Nuri Yıldız olduğu belirlen-
di. Yıldız’a ulaşamayan Esenyurt polisi, 
savcıdan aldığı kararla Avcılar polisinin 
de desteğiyle Denizköşkler Mahallesi 
Sevgi Sokakta bulunan Yıldız ailesinin 
evine çilingir aracılığıyla girdi. Evde ya-
pılan aramada Nuri Yıldız’ın eşi Esra 
Yıldız’ın boğazı kesilerek öldürülmüş 
olduğu belirlendi.  

İhtimaller üzerinde duruluyor
Kapıda herhangi bir zorlama olmadığı, 
katil yada katillere kapıyı Esra Yıldız’ın 
açmış olabileceği bu nedenle de tanıdık 
olabileceği değerlendiriliyor.   İstanbul 

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro 
Amirliği ekiplerinin yaptığı araştırma-
larda, otel sahibi Nuri Yıldız’ın olay 
sabahı eşiyle birlikte araçla evden çıkıp 
otellerine gittiklerini, akşam ise Esra 
Yıldız’ın taksiyle eve döndüğünü belirle-
di. İçi kısmen yanmış olan lüks otomobi-
lin ön cam ile şoför tarafı kapı camının 
kırık olduğu, kontak anahtarının da üze-
rinde olduğu belirlendi. Cinayet polisi, 
tüm aramalara rağmen bulunamayan iş 
insanı Nuri Yıldız’ın karısını öldürdük-
ten sonra aracını yakıp kaçmış olabi-
leceği ya da katil veya katillerin Esra 
Yıldız’ı öldürdükten sonra Nuri Yıldız’ı 
da öldürüp, delilleri yok etmek için de 
aracı ateşe vermiş olabileceği ihtimalleri 
üzerinde duruluyor. DHA

Yanmış olan araçta bulunan kan izlerinden 
alınan numuneler ise incelenmek üzere 
Biyolojik İnceleme Şube Müdürlüğü’ne 
gönderildi. İlk incelemede kan örnekleri-
nin, öldürülen Esra Yıldız’ın kanıyla uyuş-
madığı belirlendi.

ARAÇTAKI KAN KIME AIT?
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S on günlerde, İstanbul’da kâğıt top-
lama merkezlerine yapılan baskınlar
ve gözaltına alınan işçiler, gündemi

bir hayli meşgul ediyor.  İşin aslı neymiş
bakalım:

2019 yılında Çevre ve Şehircilik Bakan-
lığı tarafından “Sıfır Atık Yönetmeliği” dü-
zenlendi ve Resmi Gazete’de yayınlanarak
yürürlüğe girdi. Buna göre, kamu kurum ve
kuruluşları, 1 Haziran 2021, nüfusu 250
binin üzerindeki büyükşehir ilçe belediyeleri
de 31 Aralık 2021 tarihinde Sıfır Atık Yö-
netim Sistemi’ne geçişlerini tamamlamak
zorundalar.  Sıfır Atık Yönetim Sistemi’ni
kuran yerler için, “Sıfır Atık Belgesi” alın-
masına yönelik düzenleme yapıldı. Buna
göre, ilk etapta temel seviyede belge alın-
ması, daha sonrasında bir yıllık çalışmaları
konusu düzenlendi. İşte bu düzenleme ile
kâğıt toplama işçilerine sadece Sıfır Atık
Belgesi alan işletmelerle çalışmaları zorun-
luluğu getirildi. Ayrıca bu merkezlerde çalı-
şabilmeleri için onlar da sertifika alacaklar.  

Muhalefete göre ihaleler, iktidara yakın
atık toplama merkezlerine verilecek.
(Basın) Yani, buna göre işin altından büyük

çapta bir getiri yaratılacak gibi görünüyor.
Bu işin yasal boyutunu bilemeyiz, zaten

bizi de ilgilendirmez.  Yapılan düzenleme
kimleri zengin edecek, bunu zaman göstere-
cek.  Ancak burada bir gerçek var ki o da
bu düzenlemeyle kâğıt toplama emekçileri-
nin aç kalacağı gerçeğidir. Yani bu insanla-
rın ekmeğiyle oynanıyor…

İstanbul Valiliği, 23 Ağustos tarihinde
yaptığı açıklamada atık toplama işleminin
çevre ve halk sağlığı sorunlarına neden ol-
duğunu ve huzuru bozduğunu iddia ederek
bu işi yasakladığını duyurmuş ve bu merkez-
lerin haksız kazanç sağladığını belirtmiş. Bu
duyuru gereği kâğıt toplayıcılarının depola-
rına gece yarıları baskın düzenlemiş, depo-
ları yıkılmış, çekçeklerine el konulmuş,
cezalar yağdırılmış.

Hani eski Türk filmlerinde görürdük-
yaşım gereği ben de çok kere bizzat şahit ol-
muşumdur- seyyar sokak satıcılarına zabıta
baskın yapardı. Zavallıların tezgâhları al-
tüst edilir, malları yerlere dökülürdü. Seyyar
satıcılar bu zulmü çaresiz bir şekilde göz-
yaşlarıyla izlerlerdi. Zabıta, el koyduğu tez-
gâhlar ile ayakkabı, giyecek ve benzeri

malları kamyonlarına yükler, seyyarın eline
bir ceza makbuzu bir de depo makbuzu ve-
rirdi. Zavallı seyyar cezayı orada öder, mal-
larını almak için de zabıtanın depolarına
gitmek zorunda kalır üstüne bir de depo ki-
rası öderdi. Zulüm bu kadarla da kalmazdı.
Depo da başka mallarla iç içe geçmiş, gelişi
güzel yığılmış mallarını- çocuklarının rız-
kını- ayıklamak zorunda kalırdı. Artık, mal-
larından geriye ne kaldıysa toplar, giderdi.

Günümüzün kâğıt toplayıcılarına yapılan
zulmün de hiç farkı yok. Onların tezgâhla-
rına el konulur, malları adeta gasp edilirdi.
Bunların da kâğıt toplama araçlarına ve de-
polarına el konuluyor/yıkılıyor, bir de üstüne
ceza kesiliyor.

Yani, geçmişten günümüze hiçbir şey 
değişmemiş. Çözüm yok, zulüm çok!

Ne diyor kâğıt toplayıcısı emekçi;
“Çalıp çırpmadan onurumuzla yaşamak

için bulabildiğimiz tek iş olan bu işi yapıyo-
ruz. …Bizim kazancımız haksız kazanç

değil, alın teridir. Bizim ekmeğimizin 
hamuru, alın terimizle yoğrulmuştur. 
Bir düşünün, önünden geçerken burnunuzu
kapattığınız çöplerin içinde mecbur olmasa
kim, en önemli şeyini sağlığını bile tehlikeye
atarak, sigortasız, güvencesiz, yarı aç yarı
tok çalışır?” ve ilave ediyor;

“Yoksullarla değil yoksullukla savaşın!”
Haksız mı?
İş yok, yoksulluk çok!
Hem ekmeklerinden oluyorlar hem de gu-

rurları inciniyor.  Çünkü valilik, uygulama-
nın nedenlerinden birinin de huzur ve
güvenliğin sağlanması olduğunu söylüyor. E,
kâğıt toplama işçisi de haklı olarak soruyor
ve sitemleniyor;  “Valilik, huzur ve güvenliği
bozduğumuza dair hangi delilleri öne sürü-
yor? Üstümüzün, başımızın, elimizin kirine
bakarak mı böyle önyargılı bir önermede
bulunuyorsunuz? Şunu bilesiniz ki bizim
kirli olan ellerimizdir, yüreğimiz ise herkes-
ten daha temizdir. Bizim yoksulluğumuz 
cebimizdedir; gönlümüz, göçmeni, Romanı,
Kürdü, Türkü’yle bir ekmeği bölüşecek
kadar zengindir”

Kaçımızın bu cümleler içini acıtmaz?
“Biz bu ülkenin yoksullarıyız. Ne doğdu-

ğumuz yerleri ne milliyetimizi ne de yoksul
ailelerin çocukları olmayı biz seçmedik.

Dünyaya böyle geldik. Yaşadığımız tüm 
çilelere ve zorluklara rağmen doğduğumuz
topraklarla da yoksul ama namuslu aileleri-
mizle de gurur duyuyoruz. …Sizler de
kamu idarecisi kimliğinizle bizim de bu 
halkın bir parçası olduğumuzu ve herkes
kadar yaşam hakkımızın olduğu bilinci ve
sorumluluğu ile yaklaşın.”

***
Yazının başlığını bir kâğıt toplama işçisi-

nin konuşmasından aldım:
“Yoksulluğu biz yaratmadık!”
Çok doğru, yoksulluğu ne onlar ne biz ne

de başka vatandaşlar yaratır. Yoksulluğu,
ülkeyi yönetemeyen iktidarlar yaratır. İstih-
dam yaratamayan, yanlış göç politikaları
nedeniyle ülkeyi kaçak işçi çalıştırma cen-
neti haline getirip, vatandaşın ekmeğine
ortak eden; üretim yapamayıp, koskoca bir
ülkeyi ithalat bağımlısı haline getiren, geliri
eşit dağıtamayan, vergiyi tabana yayama-
yan; sıkıştıkça vatandaşın sırtına vergi
yükü bindiren, hükümetler yaratır.

Hükümetlerin görevi, halkın sosyal ve
ekonomik ihtiyaçlarını karşılamak, onları
rahat ettirmektir. Derdini anlatan vatan-
daşa, hiçbir kamu görevlisi “Git, derdini 
Vali’ye söyle!” diyemez! Derse, bedelini
sandıkta öder!

Yoksulluğu biz yaratmadık

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman
Çağırıcı’nın 31 Mart 2019 Yerel se-
çimlerinden önce verdiği vaatler arasın

bulunan Yaşlı Bakım Merkezi projesi hayata ge-
çiyor. Sancaktepe Mahallesi Birlik Caddesi’nde
yeri belirlenen dev projede ilk kepçe vuruldu. 2
bin 129 metrekarelik inşaat alanı bulunan proje-
deki yeşil alan miktarı ise 2 bin 545 metrekareyi
kapsıyor. 5 katlı Yaşlı Bakım Merkezi’nde din-
lenme, fizik tedavi, egzersiz, beslenme ve diyet
odaları yer alacak. Yaşlılar torunlarıyla birlikte
kütüphane, el işi, müzik, takı, hobi, akıl oyunları,
resim ve sanat atölyelerinde kaliteli zaman geçi-
recek. Tam donanımlı ve kullanışlı binada kuaför
salonları, kafeler, duş alanları da olacak. Bağcı-
lar’a değer katacak binada sağlık görevlisi, psiko-
log, diyetisyen, fizik tedavi uzmanı, yaşlı bakım
elemanları görev yapacak. Geniş yeşil yerleşke
içinde yürüyüş yolları, dinlenme amaçlı oturma
grupları, süs çiçekleri, ağaçlar, park ve havuz bu-

lunuyor. Ayrıca bahçede çocuk oyun alanı ile
küçük bir amfi tiyatro da bulunuyor. Son derece
modern bir mimariye sahip yaşam merkezi ta-
mamlandığında örnek projelerden birisi olacak.
Şimdiden hayırlı olsun

Yaşlıların fiziksel ve ruhsal sağlıklarının korun-
masını, sosyal ilişkilerinin geliştirilmesini, huzur,
güven ve refah içinde bulunmalarını sağlamayı
amaçladıklarını söyleyen Bağcılar Belediye Baş-
kanı Lokman Çağırıcı, “Yaşlılarımız geçmişimiz-
den bize kalan en değerli mirasımızdır. Biz onlara
karşı üzerimize düşen neyse hakkıyla yapmak için
elimizden geleni yapıyoruz. Hayallerindeki yaşlı-
lık dönemini yaşamaları için ilk adımı attık. Şim-
diden hayırlı olsun diyorum. İnşallah kısa zaman
sonra büyüklerimiz akranlarıyla ve torunlarıyla
burada keyifli zamanlar geçirecekler” dedi İnşaa-
tına başlanan Yaşlı Bakım Merkezi’nin 10 ay
içinde bitirilmesi planlanıyor.

hergunlu@ttnet.net.tr

GÜNDEME BAKIŞ

Tülay HERGÜNLÜ

İ stanbul Büyükşehir Belediyesi ekim
ayı meclis toplantısının ilk birleşimi
yapıldı. Yenikapı'da bulunan Dr.

Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat
Merkezi toplantı salonunda yapılan top-
lantıda meclis üyeleri gündem dışı söz
aldı. Toplantıda zaman zaman gergin
anlar yaşandı.

Büfecilik mi yapacak?

Ak Partili, İBB Meclisi Hukuk Komis-
yonu Başkanı Muhammet Kaynar meclis
toplantısında, söz alarak, İBB'de yapıldı-
ğını öne sürdüğü hukuksuz uygulamalar-

dan bahsetti. İşten atılmaları eleştirdi.
Kaynar, Halk Ekmek büfeleriyle ilgili tar-
tışmaları hatırlattı. Arnavutköy Hadım-
köy Mahallesi'nde yapılan Halk Ekmek
Üretim Tesisi kiralanması için ihaleye çı-
kıldığını söyleyerek, "Şu anda dosyada
hala daha encümen gündeminde. 76 bin
203 metrekare fabrika binası aylık 50 bin
TL'ye kiraya verilmek üzere ihaleye çıkıl-
mış. Halk Ekmek meselesinde geldiğimiz
noktayı görüyor musunuz? Peki Halk
Ekmek fabrikasını kiraya verdikten sonra
Halk Ekmek ne iş yapacak? Büfecilik mi
yapacak?" dedi. Söz alarak Halk Ekmek

tesisi ile ilgili söylenenlere yanıt veren
CHP sözcüsü Tarık Balyalı ise "Halk
ekmek şu anda inşaatın yapıldığı yer Bü-
yükşehir Belediyemizin mülkiyetinde olan
bir arsa. Halk Ekmek binası buraya yapı-
lacak. Sadece bir yasal işlem yapılıyor.
Çünkü Halk Ekmeğe burası kiraya verile-
cek. Kanun gayet açık. Kanunda beledi-
yenin devredebileceği yerleri yani kendi
iştiraklerine devredebileceği yerleri yaz-
mış. Hafriyat  sahalarını, toplu ulaşım
hizmetlerini, sosyal tesislerini, büfe , oto-
park veya çay bahçelerini işletebilir ya da
devredebilir belediye. Ama burası bir üre-

tim tesisi. Daha önceki dönemlerde yapıl-
dığı gibi bu üretim tesislerinden ihalesiz
bir şekilde ilgili iştiraklerimize devredil-
mesi gibi bir yöntem söz konusu değil.
Yöntem son derece açık belli. Daha ön-
ceki yönetimin de yapmış olduğu gibi. Be-
lediyemiz ait olan yerler yani kanundaki
tesis dışındaki tesisler yine encümenden
ihale yöntemi ile ilgili iştiraklerimize ki-
raya verilmiş. Bugün yapılan da sadece
bu. Biz burayı ihale ederek Halk Ekmek
iştirakimize kiraya vereceğiz. Ne satacağız
ne başkasına vereceğiz. Bunların hepsi
uydurma şeyler" diye konuştu. DHA

Harçlıkları ile
mama aldılar!

Sağlık taraması

Esenyurt Belediyesi’nin kreşlerinde
eğitim alan minik çocuklar, kumbara-
larında biriktirdikleri harçlıklarıyla
sokak hayvanlarına mama aldı. Minik
çocuklar, Mama Kumbarası’nı Veteri-
ner İşleri Müdürlüğüne teslim etti

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı’nın seçim vaatleri arasında
yer alan ve yaşlıların ikinci baharını yaşayacağı Yaşlı Bakım Merkezi
için ilk kepçe vuruldu. Proje bittiğinde hizmete sunulacak olan yaşam
merkezinde ağırlanacak olan ulu çınarlar, kendilerine sunulan
aktivite ve sosyal imkanlarla mutlu bir yaşlılık süreci geçirecek

Esenyurt Belediyesi, bünyesindeki kreş-
lerde Bayrak ile Atatürk sevgisi başta
olmak üzere çevreye ve temel insani de-

ğerlere yönelik eğitimler vermeye devam ediyor.
Geçtiğimiz hafta 4 Ekim Hayvanları Koruma Gü-
nü’ne kayıtsız kalmayan Osmangazi Kreşi’ndeki
çocuklar, kumbaralarında biriktirdikleri harçlıkla-
rıyla sokak hayvanlarına mama aldı. Bu davranışı
ile birçok vatandaşa örnek olan minik çocuklar, al-
dıkları mamaları sokak hayvanlarının beslenmesi
için Veteriner İşleri Müdürlüğüne teslim etti.

Yürekleri kocaman

Kreşte düzenlenen etkinlikle çocuklardan mamaları
teslim alan Veteriner İşleri Müdürü İbrahim Halil
Çalış, çocukların örnek bir davranış sergilediğini
ifade etti. Çalış, “Osmangazi Kreşi’mizden müdür-
lüğümüze bir davet geldi. Sağ olsun buradaki ço-
cuklar, kendileri çok küçük ama yürekleri kocaman
olan çocuklar, kendi harçlıklarından kedi ve köpek
maması almışlar. Mamaları bize teslim ettiler. Biz
de bu güzel çocuklarımıza, Belediye Başkanımızın
selamını ve hediyelerini getirdik. Yanımıza tabi ki
birer can dostumuzu da alarak geldik. Çocukların
can dostlarımızla temas kurmalarını sağladık. Bu
etkinliklerimizin amacı sokakta yaşayan dostları-
nıza yardım edebilmek ve özellikle de çocuklarda
farkındalık yaratmak” şeklinde konuştu.

Her yıl Ekim ayında tüm dünyada
meme kanserine farkındalık oluşturma
ve bilinçlendirme çalışmaları yürütülü-

yor. Bu kapsamda meme kanserinde erken teşhisin
önemini vurgulamak amacıyla Ataşehir Belediyesi
Kadın Sağlığı, Mamografi ve Kemik Yoğunluğu
Ölçümü Görüntüleme Merkezi’nde Ataşehirli ka-
dınlara yönelik tarama yapıldı. Ataşehir Belediyesi
Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Şehnaz Yabar,
meme kanserine dikkat çekmek ve farkındalık
oluşturmak amacıyla yapılan tarama organizas-
yonu hakkında şunları söyledi: “Her yıl Ekim Ayı,
Dünya Sağlık Örgütü tarafından Meme Kanseri
Farkındalık ayı olarak kabul edilmekte, bu çerçe-
vede müdürlüğümüz bünyesinde çeşitli etkinlikler
düzenleyerek farkındalık oluşturuyor ve vatandaş-
larımız için bilinçlendirme çalışmaları yapıyoruz.
Bu sebeple farkındalık haftası boyunca toplam
200 kadınımızın sağlık taraması yapılacak. Kan-
serle mücadelenin en etkin yolu erken teşhis ve te-
davidir. Biz de Ataşehir Belediyesi olarak erken
tanının önemini bir kez daha belirtmek istedik. Ka-
dınlarımızın sağlıklarını önemsemelerini ve tara-
malarını yapmalarını bu anlamda desteklediğimizi
bir kez daha belirtmek istiyoruz. Unutmayalım ki
erken tanı hayat kurtarır.
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İBB Meclisi ekim ayı toplantısında Halk Ekmek tesisi tartışması yaşandı. İBB Meclisi Hukuk Komisyonu Başkanı
Muhammet Kaynar, Arnavutköy'de bulunan fabrika binasının aylık 50 bin TL'ye kiraya verilmek üzere ihaleye
çıkıldığını söyleyerek, eleştirilerde bulundu. CHP sözcüsü Tarık Balyalı ise "Biz burayı ihale ederek Halk Ekmek
iştirakimize kiraya vereceğiz. Ne satacağız ne başkasına vereceğiz. Bunların hepsi uydurma şeyler" diye konuştu

İBB ekim ayı toplantısında dış borçlanma talep
edilen Kaynarca-Pendik-Tuzla Metro Hattı ile Sa-
biha Gökçen Havalimanı Raylı Sistem Bağlantısı
Projelerinde Kullanılmak Üzere 150 milyon
Euro+KDV ile 34 adet tramvay araç alım işi kap-
samında 57 milyon 800 bin Euro+KDV gündem
maddeleri, ilgili komisyonlara gönderildi. İBB Baş-
kanı Ekrem İmamoğlu 4 maddeyi reddederek mec-
lise iade etti. Önlem ve Denetim İtfaiye Şube
Müdürlüğü kurulması teklifi komisyona gönde-
rildi. Yine reddedilen Beykoz ilçesi "Millet Bahçesi"
ile ilgili imar değişikleri ile 2019-2020-2021 yıllarını
kapsayacak şekilde 3 ay süre ile "İETT Araç Alım
ve Bakım İşleri İnceleme ve Araştırma Komisyonu"
kurulması teklifleri ilgili komisyonlara gönderildi.

BORÇLANMA KOMİSYONDA

İlk kepçe vuruldu

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Yaşlılarımız 
geçmişimizden bize kalan en değerli mirasımızdır. Biz onlara
karşı üzerimize düşen neyse hakkıyla yapmak için elimizden 

geleni yapıyoruz” ifadelerini kullandı.



ZAYİ 
Beylikdüzü Belediye Başkanlığı'na yatırmış olduğumuz

24.03.2016 tarihli 553337 sayı numaralı 1841 Ada 6 Parsel
Gürpınar Beylikdüzü için kaldırım ve yol güvence bedeli olan
8.500,00-TL tutarındaki kesin teminat mektubu ve ödeme
makbuzumuzu kaybettik.Hükümsüzdür. Rasas Yapı İnşaat
Madencilik San.Tic.Ltd.Şti. V.D.Esenyurt No:7340797019
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Y edi tepeli şehrimde, bıraktım gonca gülümü
kilometrelerce yol geçtim. Her geçtiğim yerde
ağaçlara gülümseyerek baktım. Arada bir

durup altında gövdesine yaslanarak güven tazeledim. 
Haftanın yorgunluğunu atmak için bu kadar yol

kat etmemin sebebi, ağaçların oluşturduğu korodan
dünyanın en güzel şarkısını dinlemek. Düşen yapra-
ğın dans edercesine toprakla buluşmasını izlemek-
ten başka hiçbir değildi. Sen bana bundan dolayı
devrimcilik diyebilirsin. Gurur duyarım.  

Yandı iki gözüm…
Telef oldu canlarım…
Kül oldu selvi ağaçlarım… 
Ormanlar, bir ülkenin akciğerleridir. Bulunduğu

ülkenin en büyük zenginlik kaynağıdır. İlkokulda 
öğretilmişti.

Birileri ‘zenginlik’ kelimesini maddiyat olarak
anlamış olacak ki gün olmuyor bir yerler de ağaçlar
katledilerek taştan binalar inşa etmesinler.    

Büyükşehirlere göçü durduramadık. Dağ, bayır
her yerde ağaçları kestik yollar açtık, köprüler 
kurduk. Binaları hesapsız yükselttik. Allah’ın bir
kulu çıkıp dur demedi. 

Bir dairede kazanç ne kadar yüksekmiş ki, sat-
mak için milyarlarca para reklamlarına harcanıyor.
Kimse de demiyor ki, bu bütçeden geçinemeyenlere
şu kadar ayıralım.  Vuruyorlar abalıya… 

Maalesef insan, gittiği yere düşüncelerini de gö-
türüyor. Hafızamdan yanan ormanları silemiyorum.
Hançerlemiş insan gibi görüyorum. Her darbede
acıyla bağırışlarını duyuyorum. Ağaçların cinayete
kurban oluşlarına tanıklık ediyorum. İçim acıyor. 

Durumun bu kadar vahim olmasına rağmen,
ağaçlar içinde yürüyüşüm sırasında yanaklarımda
oluşan gülümsemeyi hiçbir şeye değişmem! 

Ya gözlerim! Mutluluktan içleri gülüyor. Düşünü-
yorum da birçok huyumun değişmesine rağmen,
gözlerim halen aynı gülüyor. Sebebi yaratılanı, ya-
ratandan ötürü sevmemden olsa gerek. 

Kahverengi ağaçların dallarının ucundaki yeşil
yapraklar, uçlarında rengarenk tomurcuklar, 
çiçekler dokunmayı bırakın bakmaya kıyamıyorum.
Böyle bir yere dozerlerin girdiğini düşününce 
ürperiyorum.    

Unutmayalım.  Orman ve insanlık iç içedir. 
Yapılan dikey binalar yüzünden rüzgârın nasıl bir

etkisi oluyordu onu unuttuk. Şimdi yatay olacakmış.
Neresinden bakarsan bak çelişki var.   

Kanal İstanbul’u hayata geçirmek Türk insanın
değil, yabancıların işine yarayacaktır. Daha kazı ça-
lışmalarında bile etlerimi kör bıçakla kesiyorlarmış
hissini yaşıyorum.  

Aslında konu sadece kanal veya İstanbul’da değil.
Konu birilerinin zenginleşmesi uğruna toprakları-
mız, ağaçlarımızı yok etmesidir.  

Sıra sit alanlarımıza kadar geldi. 
Hoppala, bu da nereden çıktı deme.
Oku.
Şöyle ki, 180 milyon yıl önce oluştuğu bilinen

Kırklareli İl Özel İdaresi mülkiyetinde bulunan ve
Trakya’da turizme açılan ilk ve tek mağara olan
Dupnisa Mağarası’nın önünde yer alan ve kayıtlarda
“tarla” olarak görünen iki araziyle ilgili Kırklareli
İl Genel Meclisi’ne 2020 yılında teklif sunuldu.

Kısaca, Dupnisa Mağarası tehdit altında oldu-
ğunu söyleyeyim de anla.

Elbette karar alındığı gibi, alınan karara istina-
den turizm alanı olarak kullanılması onandı. Hatta
ihaleye çıkartılması için meclis yetkiyi de verdi. 

Mağaranın 2. derece sit alanında olduğunu ve
içinde binlerce yarasanın yaşadığını, kendisine has
bitki yapısı ile canlı yapısının bulunduğu bildikleri
halde buna izin verdiler.  

Eee, diye şaşırma. Dahası da var. Bölgede 
inşaat çalışmaları bile başladı.

Ne mi olacak? 
Tabi ki otel. Apart, yıldızlı otel, motel anlamam.

Sonuç olarak tesis yapılacak onu bilirim. 
Pek tabi ki otel veya herhangi bir projesinin 

uygulanması halinde çevre ve doğa yapısı bozula-
cak. Ve projenin geri dönülemez zararlar vereceği
muhakkaktır. 

Ne mi yapılmalı? 
Bu acayip sorun tıpkı, “Örneğin”, “Aynen”, 

“Atıyorum”, “Yapacak bir şey yok” gibi kısıtlı 
kelimelerle cümle kurmaya çalışan çokbilmişlerin
sorusuna benzedi. 

Elbette ki, ya-pıl-ma-ma-lı-dır. 
Onay merci iyi bir ağaca sarılıp gölgesiz kalmak

istemiyorsa, çocuklarının geleceğini düşünüyorsa
onaylamamalıdır. Hatta yapılan inşaatı söktürüp
tarla olarak eski haline dönüştürmelidir.

Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, bak ağaçlar için ne demiş.
“İnsanlar ağaçlardan ders almalıdırlar. Onlar; ne

üzerlerinde barınan kuşların ne gölgelerinde yatan
insanların ne de verdikleri yemişlerin hesabını 
tutarlar. Umarım anlamışsındır. 

Nazım Hikmet ile Zülfi Livaneli’nin bestelediği
şarkıyı mırıldanarak yedi tepeli şehrime doğru yola
çıkıyorum. 

Karlı kayın ormanında
Yürüyorum geceleyin
Efkârlıyım, efkârlıyım,
Elini ver, nerde elin?
Memleket mi, yıldızlar mı,
Gençliğim mi daha uzak?
Geçtiğim uçsuz bucaksız ağaçların içinden 

gözlerimde yaş yalvararak haykırıyorum.
Efendiler, lütfen ormanlarımıza daha fazla kıymayın. 

İ stanbul Büyükşehir Belediyesi
(İBB) Meclisi 2021 yılı Ekim ayı
toplantısının 1. birleşiminde konu-

şan MHP Grup Başkanvekili ve Silivri
Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, İBB’ye
yönelik eleştirilerine İSKİ üzerinden
devam ederek, köylerde indirimli su kul-
lanımına yönelik MHP Grubu tarafın-
dan verilen önergeyi hatırlattığı
konuşmasında, köylüye gelen zam farkı
kaynaklı haksız yüksek su faturalarına
karşı çiftçinin ve hayvancının yanında
olacaklarını söyledi.

Kursağımızda kaldı

İBB Meclisi Ekim ayı toplantısında köy-
lerde tarım ve hayvancılık yapan çiftçi ve
hayvancılara gelen yüksek tutarlı su fa-
turalarını gündeme getiren Başkan Yıl-
maz, “İstanbul Büyükşehir
Belediyesi’nin İstanbul’da yaşayan çift-
çiye, hayvancıya reva gördüğü muamele
üzerine yine bu kürsüde kırsalı, tarımı,
hayvancıyı ve istismar edilen köylüyü
konuşmak üzere huzurlarınızdayım” di-
yerek başladığı konuşmasında, “MHP
Grubu olarak 28.11.2019 tarihinde 33
köyde 5 yıldır uygulanan indirimli su ta-
rifesinin sona ermesi sonucu köyleri-
mize tekrar indirimli su verilmesi ile ilgili
bir teklifi yüce meclisimize sunmuştuk
ve tüm meclis üyelerimizin kabul oyu ile
meclisimizden geçmişti. Bu teklifin
amacı kırsalı, köyü, köylüyü, tarım ve
hayvancıyı desteklemekti. Meclisimizde
kabul edilmesiyle sevinmiş ve 33 köyü-
müze müjdeyi vermiştik. Fakat sonra bu
sevincimiz kursağımızda kalmıştı.
Çünkü İBB Başkanımız Ekrem İma-
moğlu, zimmet çıkar bahanesiyle bu ka-
rarı veto ederek meclisimize iade
etmişti. Bu veto ile 33 köyümüze indi-
rimli suyun önüne set çekilmiş oldu”
dedi.

Yağmur gibi şikayet geliyor

“Bu kardeşiniz bu kürsüde her tarım ve
hayvancılık konuşulduğunda, her fır-
satta bu konuyu gündeme getirerek, Be-
şiktaş’taki yüzme havuzunu dolduran
su ile köylerimizde havucu, domatesi ve
ineği sulayan suyun aynı fiyatta olama-
yacağını söyleyerek ‘el vicdan, el insaf’
demişti” diyen Yılmaz, “İSKİ tarifeler
yönetmeliği gereği su fiyatlarını belir-
leme yetkisine sahipken, daha önceki
uygulamayı devam ettirmesinde hiçbir
hukuki sıkıntı yokken, işi yokuşa sürüp,
topu taca atarak, zimmet çıkar bahane-
siyle köylümüze pahalı suyu reva görm-
üştür. İşin özeti de budur aslında! Şimdi
bu konu yine neden gündeme geldi?
MHP Grup Başkanvekili Volkan Yılmaz
konuşacak konu bulamadı da yine köy-
lere reva görülen pahalı su konusunu

konuşuyor diyebilirsiniz. Bu konuyu tek-
rar gündeme getirmemin sebebi, köyler-
den bizlere yağmur gibi gelen şikâyetler.
İSKİ’nin yolladığı ilave bir su faturası
var. Bu faturada birim fiyatı yok, tüke-
tim miktarı yok, bu faturada hiç bir şey
yok. Bir tek en alt satırda köylünün öde-
yeceği 2.645 lira 50 kuruş gibi ‘Okkalı’
bir rakam var. Bu faturanın sahibi olan
kişi Silivri’nin Yolçatı köyünde hayvan-
cılık yapan bir vatandaşımız” ifadelerini
kullandı.

Ucuz su kullanılacak

Meclis kürsüsünden Silivri Yolçatı Ma-
hallesinde hayvancılık yapan bir vatan-
daşa gelen fatura üzerinden eleştirilerini
sürdüren Başkan Yılmaz, haksız yere 4
aylık farkla ödeme talep eden İSKİ’ye
karşı vatandaşların yanında olacaklarını

ifade ederek, “İBB yönetimi bu sorunu
biz çözemiyoruz, topu taca atıyoruz,
TBMM bu sorunu çözsün dedi. Üzeri-
nize vazife olan su tarifelerinden aldığı-
nız yetkiyle yapacağınız indirimi
yapmayıp bunu TBMM’ye adres gös-
terdiniz. Bizler de Cumhur İttifakı ola-
rak, AK Parti’nin önerisiyle yasalaşan
“Kırsal Mahalle Yasası” ile 2022 Ocak
ayından başlayarak bu sorunu çözüldü.
Bu karara kabul oyu veren Milliyetçi
Hareket Partisi ve AK Parti Milletvekil-
lerimize sonsuz şükranlarımı sunuyo-
rum. “Kırsal Mahalle” kapsamına
alınacak İstanbul’daki tüm köylerimiz,
artık eskisi gibi ucuz su kullanacak. Yani
2022 yılı Ocak ayında artık bu konu
gündeme gelmeyecek, köylerden bize
yağmur gibi gelen bu şikâyetler son bu-
lacak” diye konuştu.

Dilekçelerimiz hazır

Fahiş faturanın sebebini araştırdıklarını
belirten Yılmaz, “İSKİ’nin 5 yıllık indi-
rimli fiyat tarifesinin bitişi ile zamlı fatu-
raya geçişi arasındaki yaklaşık 4 aylık
zaman dilimi arasındaki indirimli kesi-
len faturaların farkının “Köylüye” kesil-
diğini gördük. Ya Allah aşkına, koskoca
İSKİ bu kadar mı acze düştü? Koskoca
İSKİ bu kadar mı zor durumda? Kos-
koca İSKİ’yi getirdiğiniz duruma bakın.
Yazıklar olsun! Bu konunun peşini bıra-
kacak mıyız? Tabii ki de hayır. Köylü-
müzü, çiftçimizi, hayvancımızı size
ezdirecek miyim? Tabii ki de hayır.

Şimdi buradan 33 köy muhtarlarımıza
ve vatandaşlarımıza sesleniyorum:
Hukuk mücadelemizi başlatıyoruz. Bu
haksız, hukuksuz ve vicdansız faturaları
tüketici hakem heyetlerine taşıyacağız.
Örnek matbu dilekçelerimiz hazır. Yap-
manız gereken bizimle iletişime geç-
mek” dedi.

Pahalı satamayacaksınız

Başkan Yılmaz, yasalaşan Kırsal Ma-
halle Statüsü’nü hatırlattığı konuşma-
sında, “Birileri ne diyordu; ‘Direne
direne kazanacağız’. Size şunu da söyle-
yeyim, 2022 Ocak ayından sonra ne
kadar direnirseniz direnin, suyu köylüye
artık pahalıya satamayacaksınız!
Çünkü hükümetimizin yaptığı çalışma
neticesinde büyükşehirlerdeki su kanali-
zasyon idarelerinden bu yetkiyi size ver-
meyecekler. Dörtte bir oranında
indirimli su faturasını isteseniz de iste-
mesiniz de kesip çiftçiye, hayvancıya
yollamak zorunda kalacaksınız. Bizde
33 köyümüzdeki vatandaşlarımızla bir-
likte ödediğimiz su faturalarındaki fazla
tutarların iadesi için mücadelemizi sür-
düreceğiz.” dedi. Başkan Yılmaz CHP
Genel Merkezi tarafından İstanbul’da
CHP’li belediyelerle düzenlenen ‘Tarım
Kalkınma Zirvesi’ üzerinden de eleşti-
ride bulunarak, “Yaptığınız tarım zirve-
sinde çiftçilerin, hayvancıların
sorunlarının aşikâr bir şekilde tartışıl-
masını beklerdim sizlerden.” diyerek
sözlerine son verdi. DHA

Yaslandığımız gövdelere
kıymayın…

ISKI’DEN KOYLUYE
OKKALI FATURA!

600 milyon ödüyoruz

5 ton balığa
el konuldu

Sakarya Uygulamalı
Bilimler Üniversitesi
(SUBÜ) Rektörlük

Konferans Salonu’nda düzenle-
nen “Yeni Vizyonuyla Basın İlan
Kurumu ve Yeni Nesil Gazeteci-
lik” konferansına katılan Rıdvan
Duran, öğrencilere Basın İlan
Kurumunun (BİK) yapısı ve iş-
leyişi hakkında bilgi verdi.
Duran, 995 gazetenin BİK’ten
ilan ve reklam aldığını belirte-
rek, “Gazetelere yıllık yaklaşık
600 milyon lira ilan ve reklam
ücreti ödüyoruz. Bu, aslında
medyaya sunulan çok büyük
destek” dedi.
Hukuk kontrolü altında

Destek vermenin yanında dene-
tim de gerçekleştirdiklerini belir-
ten Duran, belli şartların
gerçekleşmesi halinde gazetele-
rin ilan almaya hak kazandıkla-
rını aktardı. Genel Müdür
Rıdvan Duran, kurumun uygu-
ladığı müeyyidelerle ilgili gün-
deme geldiğine işaret ederek,
şunları kaydetti: “Bizde müeyyi-
deler yönetim kurulu kararı ol-
duktan sonra bile mahkemeye

gitmeden uygulanmıyor. Gaze-
teye müeyyide uyguladık, o ken-
disi 15 gün içerisinde bunu
mahkemeye götürüyor, mah-
keme ‘Bu alınan karar doğru-
dur.’ derse o zaman
uygulamaya geçiyoruz. Onun
dışında gayri yasal bir uygu-
lama yok, hukuk dışı hiçbir şey
yapamayız, her şey hukuk kont-
rolü altında. Aldığımız kararla-
rın yüzde 90’ından fazlası
hukuk nazarında itibar, kabul
görüyor.”
Önce gazete okuyun

Dijital dönüşüm döneminde
bulunulduğuna işaret eden
Duran, “Çok popüler gazeteci-
lerden çok daha fazla gazeteci-

lik yapabilen, hiç bu konularla
alakası olmayan, milyon takip-
çileri olan yeni nesil gazeteciler
var artık. Yeni nesil gazetecilikle
birlikte aslında çok absürt, ger-
çekle hiç alakası olmayan, sa-
dece popülizm ve taraftar
toplama adına bir sürü saçma
sapan işler çıkmaya başladı.
Maalesef yalan haber doğru ha-
berden daha fazla ilgi görüyor.
Kötü haber, iyi haberden rol
çalmaya başladı” diye konuştu.
Duran, gazeteci adaylarına
gündemi takip etmeleri tavsiye-
sinde bulunarak, “Gerçekten bu
sektörde iş yapacaksanız, gaze-
teci olacaksanız, önce gazete
okuyun. Gazete okumayan ga-
zeteci olmaz” dedi.

erolyolcu3434@gmail.com

VUSLAT

Erol Sırrı Yolcu

İBB Meclisi Ekim ayı toplantısında konuşan Başkan Yılmaz, İSKİ’nin 5 yıllık indirimli fiyat tarifesinin bitişi
ile zamlı faturaya geçişi arasındaki yaklaşık 4 aylık zaman dilimi arasındaki su fatura farkının köylüye
okkalı olarak kesildiğini söyleyerek, “Ya Allah aşkına, koskoca İSKİ bu kadar mı acze düştü? Koskoca İSKİ
bu kadar mı zor durumda? Koskoca İSKİ’yi getirdiğiniz duruma bakın. Yazıklar olsun!” diye konuştu

BİR TAKSİCİDEN
DUYDUM!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İyi
Parti Grup Başkanvekili İbrahim
Özkan, bir taksicinin "Anadolu ya-
kasına geçmek için vize lazım" di-
yerek bir yabancı profesörü
dolandırıldığını öne sürdü. Ekim
ayı meclis toplantısında, İYİ Parti
İBB Meclis Grup Başkanvekili İb-
rahim Özkan gündem dışı söz aldı.
Özkan yaptığı konuşma sırasında
'bir taksiciden duydum' diyerek bir
taksicinin yabancı bir profesörü
dolandırdığını öne sürdü. İbrahim
Özkan, "Yabancı bir profesör Ana-
dolu Yakası'na geçmek için taksiye
biniyor. Gideceği oteli söyleyince
taksi şoförü 'Taksiyle Anadolu Ya-
kası'na geçebilmemiz için önce
vize almamız gerekiyor. Ben sizin
için alırım, siz hiç zahmet etmeyin.
Bedeli de kişi başı 400 dolar' diyor.
Söylediklerinin inandırıcı olabil-

mesi için de karakolun
önüne geçiyor. Hatta
hoca konferansa geç
kalınca bu durumu
konferansa düzenle-
yenlere anlatıyor. 
Yaptırım yok. O dolan-
dırıcılığı yapmış olan
arkadaş taksicilik yap-
maya devam ediyor ve
İstanbullu taksicileri

temsil ediyor. O yüzden taksicilerin
başkanına diyeceğim şudur, önce-
likle kendi kendinizi düzeltmeniz
lazım" diye konuştu.

İstanbul'da zaman ve boy
yasaklarına aykırı avlanılan
5 ton balığa el konuldu. 14
kişiye toplam 77 bin 766
lira idari para cezası kesilir-
ken, el konulan balıklar sos-
yal yardım kurumuna
bağışlandı. İstanbul'da
ekiplerin balık denetimleri
devam ediyor. Beylikdü-
zü'nde bulunan Gürpı-
nar'da Su Ürünleri Hali ve
çevresinde son bir haftada
İstanbul İl Tarım ve Orman
Müdürlüğü, Balıkçılık ve Su
Ürünleri Şube Müdürlüğü,
İlçe Tarım ve Orman Mü-
dürlüğü, Su Ürünleri Kont-
rol Görevlileri, Sahil
Güvenlik Marmara ve Bo-

ğazlar Bölge Komutanlığı
Gürpınar Karakol Komu-
tanlığı, İBB Zabıta Daire
Başkanlığı, Deniz Zabıta
Amirliği, İl Emniyet Mü-
dürlüğü, Deniz Limanı
Şube Müdürlüğü, İl Emni-
yet Müdürlüğü Çevik Kuv-
vet Şube Müdürlüğü,
Beylikdüzü İlçe Emniyet
Müdürlüğü ve personelle-
riyle birlikte denetimler sık-
laştırıldı. Yapılan
denetimlerde hal içine giriş
yapmadan satışı yapılmak
istenilen yaklaşık 5 ton ağır-
lığında zaman ve boy ya-
saklarına aykırı avlanılan
196 kutu istavrit, 33 kutu
lüfere el konuldu. DHA

Volkan
Yılmaz
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TCMB Başkanı Kavcıoğlu, TBMM Plan ve
Bütçe Komisyonu'na 'Küresel Gelişmeler', 'İkti-
sadi Faaliyet ve Dış Denge' ile 'Enflasyon' su-

numu yaptı. Kavcıoğlu, koronavirüs salgınının ekonomiye
etkisiyle ilgili, "Salgın hastalığın dünya genelinde hızla ya-
yılması, küresel ticaret ve iktisadi faaliyette belirgin bir ya-
vaşlamaya neden olmuştur. Salgın döneminde, 2008
finansal krizinden farklı olarak hizmetler sektörünün daha
olumsuz etkilendiği görülmektedir" ifadelerini kullandı.

İki ülkeden biri

2020 ve 2021 yılı büyüme oranlarını değerlendiren Kavcı-
oğlu, "Türkiye, OECD ülkeleri ve Çin ile birlikte değerlen-
dirildiğinde yüzde 1,8 ile 2020 yılında pozitif büyüme
kaydeden 2 ekonomiden 1'i olmuştur. Milli gelir, 2021 yılı
birinci çeyreğinde yüzde 7,2 büyüme kaydetmiştir. 2021 yı-
lının ikinci çeyreğinde baz etkilerinin de katkısıyla birçok
ülkede yüksek oranlı büyümeler görülmüştür. Türkiye eko-
nomisi bu dönemde yüzde 21,7 oranında büyümüştür"
diye konuştu.

Küresel ekonomiyi destekledi

Aşılanmanın dünya genelinde hızlanmasının, küresel eko-
nomik toparlanmayı destekledi-
ğine vurgu yapan Kavcıoğlu,
"Küresel ekonomi, aşılama faa-
liyetlerinin yanı sıra para ve
maliye politikalarının desteğiyle
toparlanmaya devam etmekte-
dir. Üretici ve tüketici enflas-
yonu arasındaki fark, son
zamanlarda birçok gelişmiş ve
gelişmekte olan ekonomide
uzun vadeli eğilimlerin üzerinde
seyretmektedir. Türkiye'nin
başta hanehalkı ve kamu borç-
luluğu olmak üzere toplam
borcu yönünden gelişmiş ülke-
lerden olumlu ayrıştığı görül-
mektedir" dedi.

Adımlar güveni artırdı

İktisadi faaliyetin, salgın tedbirlerinin kısıtlayıcı etkilerine
rağmen ikinci çeyrekte gücünü koruduğunu dile getiren
Kavcıoğlu, "Açılma ve normalleşme adımlarıyla birlikte
sektörler genelinde güvenin arttığı görülmektedir. Firmala-
rın yatırım ve istihdam eğilimlerindeki artış sürmektedir.
Yatırım eğilimindeki artış, sektörlerin geneline yayılmıştır.
Hizmetler sektöründe son dönemde güçlü bir istihdam ar-
tışı ile salgın dönemi kayıplarının telafi edildiği görülmek-
tedir. Olumlu dış talep görünümünün de etkisiyle sanayi
istihdamı güçlü seyretmektedir" ifadelerini kullandı.

Dengesi iyileşmekte

TCBM Başkanı Kavcıoğlu, dış ticaret rakamlarıyla ilgili de
"Türkiye, Avrupa ile dış ticaretinde fazla vermeye başlar-
ken, Asya bölgesi ile dış ticaret açığı vermeye devam et-
mektedir. Dış ticaretteki dengelenme reel olarak daha
belirgindir. Dış ticaret hadlerindeki bozulma miktar ba-
zında gerçekleşen dengelenmenin cari işlemler dengesine
yansımasını sınırlandırmaktadır. Altın ithalatındaki düşüş
ve turizmdeki toparlanmanın katkısıyla cari işlemler den-
gesi iyileşmektedir" dedi.

Artış eğilimi gösteriyor

Kavcıoğlu, rezerv gelişimine ilişkin "TCMB rezervleri son
dönemde istikrar kazanmış olup güçlü bir artış eğilimi gös-
termektedir. Rezervler 123,5 milyar dolar seviyesine yüksel-
miştir. Son dönemde rezervlerde gözlenen artışta zorunlu
karşılıklar, reeskont kredileri, SDR tahsisatı ve diğer ülke
merkez bankaları ile yapılan swap anlaşmaları belirleyici
olmuştur" diye konuştu.

Rezervlerde
artış yaşanıyor
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
(TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu,
"TCMB rezervleri son dönemde istikrar
kazanmış olup güçlü artış eğilimi
göstermektedir. Rezervler 123,5 milyar
dolar seviyesine yükselmiştir" dedi
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Uluslararası araştırmalara göre, siber saldırılardan
kaynaklanan kayıpların maliyetinin 2021 yılında dünya genelinde 6 trilyon doları bulacağı öngörü-
lüyor. Ulusal siber güvenliğimizin sağlanması, hepimizin öncelikli gündemidir” ifadelerini kullandı

U laştırma ve Altyapı Bakanı Adil
Karaismailoğlu, Bilgi Teknoloji-
leri ve İletişim Kurumu (BTK)

tarafından düzenlenen "Uluslararası Siber
Kalkan 2021" tatbikatına katıldı. BTK'nın
kendi binasında düzenlenen etkinlikte
sağlıktan eğitime, enerjiden bankacılığa,
yayıncılıktan su yönetimine kadar, 36
farklı kurum ve kuruluştan siber güvenlik
takımları ve bu takımlarda yer alan 135
siber güvenlik uzmanı 2 gün boyunca bilgi
ve yeteneklerini sınama imkânı bulacak.
Tatbikatta açılış konuşması gerçekleştiren
Bakan Karaismailoğlu, ilerleyen teknoloji-
nin yenilikleriyle birlikte, iletişim ve bilişim
çağının hayli gelişmiş bir safhasına gelin-
diğini belirterek, "Artık uzak-yakın, bili-
nen-bilinmeyen gibi kavramlar
anlamsızlaştı, sınırlar şeffaflaştı, karşılıklı
etkileşimin önündeki engeller büyük öl-
çüde kalktı. Bizde, ülkemizin güçlü bilişim
ve haberleşme altyapısının sunduğu im-
kânlar sayesinde; ulaşım sektörü ile bilgi
ve iletişim teknolojilerinin kesişim nokta-
sında ortaya çıkan çözümleri vatandaşla-
rımızın hizmetine sunmayı hedefliyoruz"
dedi.

Yatırım miktarı 92 milyar lira

Haberleşme sektörüne yapılan yatırımlar-
dan bahseden Bakan Karaismailoğlu,
"2003-2021 yılları arasında haberleşme
için yaptığımız yatırım miktarı 92 milyar
lira. Elektronik haberleşme sektörümüzde
2003 yılında 126 olan yetkilendirme sa-
yısı, 2021 2. çeyreğinde 806'ya çıktı. Ülke-
mizde bilişim sektörü büyüklüğü 2003
yılında 21 milyar TL iken; 2020 yılında
189 milyar TL'ye yükseldi. Sadece son bir
yılda sektörümüzün büyüme oranı yüzde
24'e ulaştı. Genişbant internet abone sayı-
mız ise 2020 yılının ilk yarısında 78 mil-
yonken bu yılın ilk yarısında yüzde 9,3'lük
bir artış gösterdi. Makineler arası iletişim
abone sayımız; 2011 yılında 1 milyon 56
bindi. Bugün bu sayı 7 milyon" diye ko-
nuştu.

Önlemler alıyoruz

Siber saldırıların hem maddi hem manevi
olarak birçok alanda zarara yol açtığını
belirten Bakan Karaismailoğlu, "Uluslar-
arası araştırmalara göre, siber saldırılar-
dan kaynaklanan kayıpların maliyetinin
2021 yılında dünya genelinde 6 trilyon
doları bulacağı öngörülüyor. Ulusal siber
güvenliğimizin sağlanması, hepimizin ön-
celikli gündemidir. Siber saldırılarla bir
bilgisayar kullanıcısının banka hesap bil-
gileri elde edilebileceği gibi, bir ülkenin as-
keri ve politik sırlarına ulaşılması,
havalimanları, finans merkezleri, elektrik

santralleri, ulaştırma ve iletişim sistemleri
ile hastanelerin çalışamaz hâle getirilmesi
de mümkün. Bu nedenle siber güvenlik
hususunda çok ciddi önlemler alıyor ve
uyguluyoruz" dedi.

Birçok çalışma yürütülüyor

Bakanlık olarak proaktif çözümler geliştir-
mek ve vatandaşların maruz kalabileceği
siber saldırıların yaşanmaması için tedbir-
ler almaya devam ettiklerini söyleyen Ka-
raismailoğlu, "Siber risklerin etkilerinin
azaltılması ve ülkemizin öncü konumunu
koruyabilmesi için 2020-2023 dönemini
kapsayan Strateji belgesinde şu önemli
ana hedefler yer alıyor: Kritik altyapıların
korunması, ulusal kapasitenin geliştiril-
mesi, siber suçlarla mücadele edilmesi,
yeni nesil teknolojilerin güvenle kullanıl-
ması, siber güvenliğin millî güvenliğe en-
tegrasyonun sağlanması ve uluslararası
alanda iş birliğinin geliştirilmesi, siber sal-
dırıların engellenmesi ve caydırıcılığın
sağlanmasına yönelik operasyonel çalış-
malar ise Bilgi Teknolojileri ve İletişim
Kurumu (BTK) bünyesinde faaliyet gös-
teren Ulusal Siber Olaylara Müdahale
Merkezi (USOM) tarafından yürütülü-
yor" ifadelerini kaydetti. Siber güvenlik
alanında uluslararası paydaşlarla bilgi

paylaşımını ve etkin iş birliklerini önemse-
diklerini ifade eden Bakan Karaismai-
loğlu, Birleşmiş Milletler, NATO, AGİT,
G20, OECD, Türk Keneşi ve D8 gibi
uluslararası organizasyonların politika ve
strateji belirleyici faaliyetlerine katılım ve
katkı sağlandığını açıkladı.

Sınıf eğitimleri verildi

Türkiye'nin siber güvenliği için sürekli ça-
lıştıklarına dikkat çeken Karaismailoğlu,
"Ülkemizin ihtiyacı olan siber güvenlik uz-
manlarının tespiti ve yetiştirilmesine yöne-
lik FETİH Siber Talimhane projesi ile
uygulamalı siber güvenlik eğitim labora-
tuvarı altyapısını USOM bünyesinde ha-
yata geçirdik. Siber güvenlik eğitim ve
kamp etkinliklerimizi sürdürüyoruz. Bu
faaliyetlerin düzenli ve rutin bir hâle gel-
mesini, BTK Akademi ile bütünleşmiş bir
biçimde siber güvenlik uzmanlarının ye-
tiştirilmesini ve ülkemizin bu alandaki ye-
tişmiş insan kıymetlerinin artırılmasını
amaçlıyoruz. 2021 yılı Eylül ayı sonu iti-
barıyla, USOM tarafından, SOME'lerde
görevli 3 bin 692 kişiye çevrim içi eğitimler
verildi. Ülke genelinde siber güvenlik uz-
manı açığını kapatmak için 5 binden fazla
kişiye siber güvenlik sınıf eğitimleri verildi"
açıklamasında bulundu.
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Davacı, AKTİF MÜTEAHHİTLİK MÜŞAVİRLİĞİ İNŞAAT SANAYİ 
VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ'nin mahkememizde görülmekte olan Konkor-
dato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) davası nedeniyle;

Davacı 744116-0 sicil nosunda kayıtlı davacı AKTİF MÜTEAHHİTLİK 
MÜŞAVİRLİĞİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından
talep edilen konkardatonun tasdiki davasında mahkememizce 28/09/2021
tarihinde 3 aylık geçici mühlet verilmiş olup, konkordato komiseri olarak 
Mali Müşavir Hilmi Yaman BİLGİN ile İcra İflas Hukukçusu Çiğdem 
YAZICI TIKTIK atanmıştır. Duruşmanın günü saat 22/12/2021 günü saat
13:35'te yapılacağı, alacaklıların mehil talebine iş bu ilanın gazetede ilan
tarihinden itibaren 7 gün içerisinde itiraz edebilecekleri, konkordato mühleti 
verilmesini gerektirecek bir hal bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri 
sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin 
reddini isteyebilecekleri,  İİK'nun 288.maddesi hükmünce ilan olunur.

T.C.
İstanbul Anadolu

3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 509,00 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı’da 508,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.)
509,00 liradan, 3 bin 353 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 374

liradan, 464,00 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 469,00 liradan, 3 bin 277 li-
radan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 297 liradan, bin 632 liradan alınan Yarım
Ziynet bin 649 liradan ve 820 liradan alınan Çeyrek Ziynet 825 liradan satılıyor.

PAHALIYA PATLAYACAK
SIBER GUVENLIK 

Türkiye'nin 5G tek-
nolojisi ile tanışma-
sına yönelik altyapı
çalışmalarının hızla
devam ettiğini be-
lirten Bakan Karais-
mailoğlu, “5G'ye
yerli ve millî imkan-
larla üretilmiş şe-
beke ürünleri ile
geçmek üzerinedir.
5G'ye yönelik ola-
rak kurulan Haber-
leşme Teknolojileri
Kümelenmesi ve
5G Vadisi Açık Test
Sahası gibi çalışma-
larla ülkemizdeki
yerli üretim potan-
siyelini harekete
geçirdik. Proje sa-
dece ürün geliş-
tirme için değil,
aynı zamanda
dünya markaları çı-
karabilmemiz için
de bir araç olacak”
diye konuştu. YATIRIMLARIMIZA

DEVAM EDİYORUZ
Türkiye'nin 5G teknolojisi ile ta-
nışmasına yönelik altyapı çalış-
malarının hızla devam ettiğini
belirten Bakan Karaismailoğlu,
"5G'ye yerli ve millî imkanlarla
üretilmiş şebeke ürünleri ile geç-
mek üzerinedir. 5G'ye yönelik
olarak kurulan Haberleşme Tek-
nolojileri Kümelenmesi ve 5G
Vadisi Açık Test Sahası gibi ça-
lışmalarla ülkemizdeki yerli üre-
tim potansiyelini harekete
geçirdik. Proje sadece ürün ge-
liştirme için değil, aynı zamanda
dünya markaları çıkarabilme-
miz için de bir araç olacak. 2035
yılına kadar dünya ekonomisine
4 trilyon dolar katkı yapması ve
23 milyon istihdam oluşturması
beklenen 5G için kritik öneme
sahip fiber altyapı yaygınlığının
artırılması için de yatırımları-
mıza devam ediyoruz. Bunun
için işletmecilerin, üretici firma-
ların ve diğer sektör paydaşları-
nın görüşlerini alıyoruz"
değerlendirmesinde bulundu.

Türk Telekom'dan özel model
Pandemiyle uzaktan
çalışmaya geçen ilk ku-
rumlardan biri olan

Türk Telekom ‘Kişiye Özel Ça-
lışma Modeli’ne geçeceğini du-
yurdu. Şirket, yeni çalışma
modelini kurgularken çalışanları-
nın deneyimlerinden ve beklentile-
rinden ilham aldığını açıkladı.
Türk Telekom, çalışanlarının de-
neyimlerinden elde ettiği iç görü-
lerle hazırladığı yeni çalışma
modelini duyurdu. Salgının ba-
şından beri sürdürdüğü uzaktan
çalışma düzenini kalıcı hâle getir-
diğini açıklayan şirket, ‘Kişiye
Özel Çalışma Modeli’ni verimlilik
ve sürdürülebilirlik odağı üzerine
kurguladı. Türk Telekom İnsan
Kaynakları Genel Müdür Yar-

dımcısı Mehmet Emre Vural ko-
nuyla ilgili yaptığı açıklamada,
“Salgının ilk anından itibaren
“önce sağlık” diyerek çalışanları-
mızı, paydaşlarımızı ve ailelerini
düşünerek çok sayıda önlem
aldık. Ortaya koyduğumuz üstün
performansla başarılı sonuçlara
imza attık. Bu dönemde, kendi
süreçlerimizdeki dijitalleşmeyi
hızla sürdürürken ülkemizde de
teknolojik dönüşüme liderlik ede-
rek pek çok sektörü ve şirketi diji-
talleştirdik. İnsanı merkeze alan
yaklaşımımızı tüm iş modelleri-
mize uygulayarak herkese kendini
‘değerli hissettirmek’ amacıyla,
çalışan ve müşteri deneyimini
daima ön planda tuttuk” şeklinde
konuştu.

DÜNYA 6
TRİLYON DOLAR

HARCAYACAK
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Açık bir duruş
ortaya koymalı

P artisinin grup toplantısında konu-
şan CHP Genel Başkanı Kemal
Kılıçdaroğlu, gündeme dair açık-

lamalarda bulundu. “Adaleti kendim için
istemiyorum, bu ülkede yaşayan 83 mil-
yon için adalet istiyorum” diyen Kılıçda-
roğlu, “Masum insanların hapishanelerde
kin ve nefret duygusuyla tutulmasını iste-
miyorum. Osman Kavala, Selahattin De-
mirtaş, askeri öğrenciler, avukatlar,
gazeteciler neden hapiste? Terörü bir in-
sanlık suçu olarak gördük. Terörü lanetle-
dik. 10 Ekim Ankara Gar Katliamı
yüreğimizde derin bir yara açtı. Acılarımız
var ama aynı zamanda adalete olan ihti-
yacımız var. Kinle, öfkeyle devleti yönet-
meyeceğiz. Türkiye’nin buradan hızla
çıkması lazım. Bunu hep birlikte yapaca-
ğız. Sakın ola ki umutsuzluğa kapılmayın.
İnşallah Türkiye’yi adaletle, birikimle, li-
yakatle yöneteceğiz. Bir çiftçimiz “Tarım
Kredi Kooperatifleri yakında satılık köy
ilanına çıkabilir” demiş. Türkiye’yi bu
hale kim getirdi? Bize yetkiyi verin, dost-
larımızla bu ülkede nasıl bahar havası es-
tirilir göreceksiniz” ifadelerini kullandı.

Bunlarda vicdan var mı?

Çöplerden kağıt toplayan gençlere de
sahip çıkan Kılıçdaroğlu, “Kağıt toplayıp
depoluyorlar, sonra bunları satıp elde et-
tikleri gelirle ailelerini geçindiriyorlar.
Bunlara baskı yapmaya başladılar. Bun-
larda vicdan var mı? Üzerlerinde baskı
kurulmaya başlandı, biriktirdikleri karton-
lar alındı başkalarına satıldı. Kağıt topla-
yıcıları randevu istedi. “Siz gelmeyin, ben
gelirim size” dedim. Allah’ın izniyle ikti-
dar olduğumuzda çöpten kağıt toplayan-

ların sosyal güvencesi olmasını sağlaya-
cağız. Mazlumun ahı, indirir şahı! Hangi
sosyal kimliğin sorunu varsa buyursun
CHP’ye. Defalarca söyledim. Emeklilere
2 maaş ikramiye, 3600 ek gösterge dedik.
Erdoğan nihayet sözümüzü dinlemeye
başladı. Bu iyiye işaret! 3600 ek gösterge
sağlanıncaya kadar her gün dillendirece-
ğim. Emeklilikte yaşa takılanlar şanslı!
Onlar ‘terörist’ grubunda değil ‘türedi’
grubunda. Erdoğan onlara öyle diyor
ya… Merak etmeyin EYT’lilerin de so-
runlarını biz çözeceğiz” açıklamasını
yaptı.

124 milyar lira faiz ödediler

Daha kış gelmeden 2021’in ilk 5 ayında 1
milyon 525 bin abonenin elektriğinin ke-
sildiğini belirten Kılıçdaroğlu, “Saray du-
yuyor mu bunu? Onların tamamının tuzu
kuru. İradesini kiraya vermiş olanlar
TBMM’de halk yararına çalışamazlar. İk-
tidar kışa hiçbir hazırlık yapmadı. Sadece
9 ayda Londra’daki tefeciye 124 milyar
lira faiz ödediler. 9 ayda vatandaşa sadece
zam verdiler. Faiz lobisinin bir numaralı
adamı Recep Tayyip Erdoğan’dır. Erdo-
ğan artık Türkiye’nin önündeki en büyük
takozdur. Demokrasinin, büyümenin, ge-
lişmenin önündeki en büyük takozdur.
2020 Ekim’inden 2021 Ekim’ine kadar
tam 31 kez elektrik, doğalgaz ve akaryakıt
ürünlerine zam yaptılar. Elektrik dağıtıcı-
ları “En az yüzde 45 zam olmazsa dük-
kanı kapatacağız” diyorlar. Bu vatandaş
ne yapacak? Erdoğan bunları biliyor,
neden önlem almadı? 128 milyar doları-
mız olsaydı böyle bir tabloyla karşılaşma-
yız” ifadelerini kullandı.

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

Ümit TAHMAZ
0535 231 11 96 - 0282 261 98 28

Partisinin grup toplantısında konuşan MHP 
lideri Bahçeli, Millet İttifakı'nı eleştirdi. Terör
örgütünün Atatürk’ün kurduğu partiye ayar
verdiğini iddia eden Bahçeli, “Bu bir rezalet
değil midir? Bugünkü CHP yönetimi HDP’nin
uşağı haline gelmiştir. Bugünkü CHP yönetimi
PKK ile ittifak tüneline girmiştir. İP ise bunla-
rın proje süsüne dönüşmüştür” dedi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, par-
tisinin grup toplantısında konuştu. “Kim
Türk gençliğini yok sayıyorsa adını anmı-

yorsa biliniz ki küstahlık içindedir. Gençliğimiz yüz
akımızdır” diyen Bahçeli, “Onların ihtiyaç ve taleple-
rini karşılamak siyaset kurumunun ana görevidir.
Gençlik baş tacımızdır. Türk gençliği varsa ana ve
bacılarımızın sayesinde vardır. Batı dünyasına hakim
olan değerler sistemi büyük çapta tatminsizlik ve hu-
zursuzluk yol açmaktadır. Türkiye’nin önünü kes-
mek, ilerleyişini engellemek için tetikte bekleyen iç ve
dış işgal çetesi milli direncimizi sekteye uğratmanın
hesabındadır. İşin özünde oynanan oyunun gizlene-
cek bir yeri kalmamıştır. Zillet ittifakının kurduğu
kumar masasında kartlar açık oynanmaktadır. Bu
masada sahtelik vardır, hepsini geçtik hiyanetin da-
niskası vardır. Zillet ittifakını oluşturan partiler gün
aşırı birbirlerini ziyaret ediyorlar, hava kokluyorlar
ancak arka kapıda birbirlerine tuzak kuruyorlar. Bir
yapmadıkları altın günleriydi, zannediyorum yakında
bunu da gerçekleştirecekler.
Muğlak ifadelerle gündem
kirliliğine neden oldukları da
meydandadır. Bunlar ayrıca
güçlendirilmiş parlamenter
sistemi toplantıları için
TBMM’de bir araya gelmiş-
lerdir. HDP’yi masa altında
tutarak sözde bir uzlaşmaya
ulaştıklarını açıklamışlardır.
Bunların neresi dürüst, ne-
resi temizdir? PKK’nın tut-
sağı, FETÖ’nün kuklası
CHP’nin iradesi mi kalmış-
tır?” diye sordu.

CHP'ye ayar veriyor

Terör örgütü elebaşının Atatürk’ün kurduğu partiye
ayar verdiğini iddia eden Bahçeli, “Bir tek CHP yö-
neticisi de ‘Ey katil sen ne diyorsun?’ diyemiyor.
Buna cesaret dahi edemiyor. Korkuyorlar, çünkü ira-
delerini terör örgütlerine bağlamış durumdalar. Bu
bir rezalet değil midir? Biz bunlara boşuna mı zillet
diyoruz? Şu ibret verici kepazeliğe bakar mısınız? İP
Başkanı bu aralar yine il ilçe gezen CHP Genel Baş-
kanı gibi davranan İBB Başkanı’nı Fatih’e benzetmiş,
Kılıçdaroğlu’nu ters köşeye yatırmak için hamle yap-
mıştı. Kılıçdaroğlu da misilleme yaparak İP Baş-
kanı’nın Cumhurbaşkanlığı hayalini suya
düşürmüştür. Bunlar birbirlerini aldatmakla, kandır-
makla uğraştırmaktadırlar. Yalan, iftira, ayak oyunu
bunlardadır. Şimdi de güçlendirilmiş parlamenter
sistem adında bir çalışmayla meşgullerdir. CHP’nin
2-3 Ekim 2021 tarihindeki Abant toplantısı zilletin
kavşak noktalarını açığa vurmuştur. Abant toplantısı-
nın tavsiyesi kimden geldi? Özerklik ve federasyon
gayesi CHP’ye nüfuz etmiştir” dedi.

PKK’ya tek bir laf et!

“Bugünkü CHP yönetimi HDP’nin uşağı haline gel-
miştir. Bugünkü CHP yönetimi PKK ile ittifak tüne-
line girmiştir. İP ise bunların proje süsüne
dönüşmüştür” diyen Bahçeli, “Hainler tarafından
yapılan saldırıda şehitlerimiz olmuştur. Elbette acı-
mız büyüktür ama sorulacak hesabımız da büyük
olacaktır. Milletimizin ve hepimizin başı sağ olsun.
Kılıçdaroğlu taziye mesajı yayınlamıştır ancak saldı-
rıyı kimin yaptığına dair en ufak bir ifade yoktur.
Korkma, itiraf et, PKK’ya tek bir laf et. Kaygılanma,
bu seni sadece ve sadece insan yapar. CHP böyle de
HDP nasıl peki? YPG ve PKK’yı kınayan tek bir me-
sajını duymadım. Numune de olsa tek bir açıklama-
larını duyan var mı? Bunlar yüz karasıdır, demokrasi
infazcısıdır. HDP’nin kapatılmasına yönelik ifadele-
rim terörizmin maşalarını rahatsız etmiş” dedi.

MAZLUMUN AHI
INDIRIR SAHI!
MAZLUMUN AHI
INDIRIR SAHI!
MAZLUMUN AHI
INDIRIR SAHI!
MAZLUMUN AHI
INDIRIR SAHI!
MAZLUMUN AHI
INDIRIR SAHI!
MAZLUMUN AHI
INDIRIR SAHI!
CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yüklendi.
“Erdoğan artık Türkiye'nin önündeki en büyük takozdur” diyen
Kılıçdaroğlu, kağıt toplayıcıların üzerinde baskı kurulduğunu
bhelirterek, “Allah’ın izniyle iktidar olduğumuzda çöpten kağıt
toplayanların sosyal güvencesi olmasını sağlayacağız. 
Mazlumun ahı, indirir şahı” ifadelerini kullandı

Hayal aleminde geziyor
Erdoğan eleştirisini sürdüren Kılıç-
daroğlu, “Ekrana çıkıp “ABD’nin,
İngiltere’nin halini görüyor musu-
nuz, benzin yok” diyor. Adam hayal
aleminde geziyor. Ve bu devasa TC
Devletini yönetiyor. Sen Adana’da
miting yaparken polisin yiyeceklerini
vatandaşlar topladı. Sana bunu gös-

termediler mi? Direksiyon başında
radyolarında bizi dinleyen şoför kar-
deşlerim; araç muayene fiyatları
ancak enflasyon kadar artacak. 20
yaşını geçen araçlara hurda desteği
vereceğiz. Otobüs ve TIR şoförlüğü
yüksek okulu açacağız. Dinlenme
tesisleri yapacağız.

Yeniden gereken
cevabı veririz!

Bu bir rezalet
değil midir?

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Ülkenin
şu andaki cumhurbaşkanı, siyasal şiddete karşı açık
bir duruş ortaya koymazsa, bu ortamdan cesaret
alanlar olacaktır. Ortaya çıkabilecek olayların da
bizzat sorumlusu Sayın Erdoğan olacaktır" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Ba-
bacan, partisinin altıncı il başkanları
toplantısında siyasetin gündemin-

deki konulara ilişkin mesajlar verdi. Konuşma-
sında parlamenter sistem ve yeni anayasa
tartışmalarına değinen Babacan, “Tüm trav-
maları, korkuları, geride bırakacağımız yeni bir
sistem inşa etmeyi hedefliyoruz. İnsan onuruna
yakışır bir siyasal düzen için, akılcı politikalarla
harekete geçmek için sabırsızlanıyoruz. Bu ül-
kede, sadece endişeli modernlerin veya endişeli
muhafazakarların değil; tek bir insanın dahi en-
dişeli olmaması için çalışmayı taahhüt ediyo-
ruz" ifadelerini kullandı.

Sorumlusu o olur

Ali Babacan, son dönemde tartışma konusu
olan "siyasi cinayetler" konusuna ilişkin de “Hiç
kimse, bu ülkenin sorunlarının çözümünü kaba
kuvvette falan aramasın. Hiç kimse halkın ira-

desiyle inatlaşmasın. O dönemler geride kaldı.
Türkiye, tüm sorunlarını konuşarak çözme
kapasitesine sahip bir ülkedir. Söyleyecek sözü,
yapacak işi olmayanların; sıkıştıkça tehdide ve
şiddete başvuranların Türkiye’nin geleceğinde
hiçbir yeri yoktur" diye konuştu. Babacan, ko-
nuya dair Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslene-
rek “Siyasal şiddetin 80’li yıllar, 90’lı yıllardaki
gibi yeniden hayatımıza girmesinden ülkem
adına hicap duyuyorum. Bu tür olayların ikti-
dar ortakları tarafından desteklenmesini, mazur
görülmesini veya masumlaştırılmasını son de-
rece vahim buluyoruz. Sayın Erdoğan’dan, der-
hal, siyasal şiddete karşı açık bir duruş ortaya
koymasını talep ediyorum. Ülkenin şu andaki
cumhurbaşkanı, siyasal şiddete karşı açık bir
duruş ortaya koymazsa, bu ortamdan cesaret
alanlar olacaktır. Ortaya çıkabilecek olayların
da bizzat sorumlusu Sayın Erdoğan olacaktır"
ifadelerini kullandı.

AK Parti Grup Başkan-
vekili Cahit Özkan, Suri-
ye'de yaşanan gelişmelere

ilişkin, "Nasıl geçmişte 'bir gece an-
sızın gelebiliriz' diyerek net bir şe-
kilde bölgemizi ve ülkemizi tehdit
eden terör örgütlerine karşı tavrı-
mızı koyduysak, eğer ülkemize, mil-
letimize, Mehmetçiğimize karşı
böyle bir saldırılar olursa 'bir gece
ansızın gelebiliriz' anlayışıyla yine
yeniden gereken cevabı veririz" dedi.
Özkan, bir gazetecinin CHP Genel
Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'si-
yasi cinayet' açıklamasını sorması
üzerine, "Böylesi bir konuda hele
hele bir ana muhalefet partisinin
genel başkanı kalkıp iddiada bulu-
nuyorsa, derhal yapması gereken
bilgi belgeleri cumhuriyet savcılıla-
rıyla paylaşması, savcılıkların hare-
kete geçmesi ve olaya el atmasını
sağlamalıdır" diye konuştu. DHA

Konuşmasında 
parlamenter sistem ve
yeni anayasa tartışma-
larına değinen Babacan,
“Tüm travmaları, 
korkuları, geride 
bırakacağımız yeni 
bir sistem inşa 
etmeyi hedefliyoruz”
ifadelerini kullandı

Kemal Kılıçdaroğlu

Devlet
Bahçeli

Cahit
Özkan
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SAVAŞ ATAK

T ürk Dünyası Belediyeler Birliği
(TDBB)' nin öncülüğünde gerçek-
leşen kardeş şehir protokolü imza

töreninde imzalar, Beykoz Belediye Baş-
kanı Murat Aydın ve Berde Belediye Baş-
kanı Sadıq Halilov tarafından atıldı.
Beykoz Belediyesi’nde yapılan törende
Azerbaycan Berde Milletvekili Fatma Yıl-
dırım ve Azerbaycan Şehir Belediyeler Bir-
liği Genel Sekreteri Tofig Hasanov ile
Beykoz Belediyesi başkan yardımcıları da
hazır bulundu. Türkiye ve Azerbaycan kar-
deşliğinin vurgulandığı buluşmada heyetler
belediyecilik alanında karşılıklı tecrübe ak-
tarımlarını dile getirdi, şehirlerin siyasi ve
idari yönetim yapıları ile coğrafi özellikleri
hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.  

Karabağ’ın kapısı: Berde

Tarihte Azerbaycan’a 500 yıl başkentlik
yapan Berde şehri yeşil dokusuyla Bey-
koz’la benzerlik gösteriyor. Stratejik konu-
muyla “Karabağı’ın Kapısı” olarak
adlandırılan Berde, Azerbaycan ve Erme-
nistan arasında gerçekleşen ve 44 gün
süren “Vatan Savaşı”nda zayiat veren şe-
hirler arasında yer alıyor. Beykoz ve Berde
arasında ilişkileri güçlendirecek kardeş
şehir protokolü, belediyecilik, kültürel,
sosyal, sportif, ekonomik ve ticari alan-
larda tecrübe paylaşımı ve işbirliğini ön-
görüyor.

Kardeşliğimiz güçlenecek

Protokol imza töreninde konuşan Beykoz
Belediye Başkanı Murat Aydın: “Beykoz
kadim kültürü olan tarihi bir yer. Beledi-
yecilik tarihi 1868 yılında başlıyor. Ber-
de’yle her türlü iş birliğine hazırız. Bugün
attığımız imzayla candan öte kardeşliği-

miz, kültürel ve sosyal projelerle taçlana-
cak” dedi.   Beykoz’la kardeş olmaktan ve
ilçede ağırlanmaktan büyük mutluluk
duyduklarını ifade eden Berde Belediye
Başkanı Sadıq Halilov ise: “Berde tarihle
iç içe muasır bir şehir, ticaret merkezi.
Beykoz’un tecrübelerine ihtiyacımız var.
Bu protokol sadece Berde ve Beykoz

değil, Türkiye-Azerbaycan kardeşliğini de
simgeliyor.” şeklinde konuştu.

Birbirlerine hediye verdiler

Berde Milletvekili Fatma Yıldırım da her
iki şehrin ilişkilerini geliştirmeye yönelik
destek sözü verdi. İmzaların atılmasının
ardından Beykoz Belediye Başkanı Murat

Aydın, Berde Belediye Başkanı Sadıq Ha-
lilov ve kardeş şehir heyetine günün anı-
sına ilçenin simgesi çeşm-i bülbül hediye
etti. Milletvekili Fatma Yıldırım, Başkan
Murat Aydın’a iki ülke liderlerinin resme-
dildiği pano hediye ederken, Başkan Hali-
lov da Azerbaycan’ın simgesi har-ı bülbül
çiçeği motifi verdi.

Teknisyenler
işten atılmasın
Beylikdüzü'nde Eczane Teknisyenleri
Derneği' nin moral yemeği düzen-
lendi. Geceyi düzenleyen Beylikdüzü
Bölge Başkan'ı Ahmet Topal, yaptığı
açıklamada, “Diplomasız teknisyen-
lerin işten çıkarılması, işsizliğin de
artmasına yol açar ” dedi

Beylikdüzü' nde eczane teknisyenleri
moral yemeğinde buluştu. Gecede ko-
nuşma yapan Beylikdüzü Bölge Baş-

kan'ı Ahmet Topal, yemeği düzenleme sebebinin
Beylikdüzü'nde bulunan 340 teknisyenin tanı-
şıp, kaynaşması olduğunu söyledi. Topal konuş-
masını, “10 yıldır eczanede çalışanlara diploma
hakkı istiyoruz.Bu hak verilmezse teknisyenler
gelecekte eczanede çalışamayacaklar” şeklinde
sürürdü. İstanbul Eczane Teknisyenleri Derneği,
teknisyenliğin meslek olarak kabul edilmesi ve
statü kazanması gerektiği konusunda çalışmala-
rın sürdürdüklerini bildirerek, verdikleri müca-
deleyi daha çok büyütmek adına Sosyal İş
Sendikası ile yollarına devam etme kararı
aldıklarını açıkladı.

BEykoz vE BErdE
kardES oldu

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de        Basın: (1463968)

Müdürlüğümüz Sorumluluğunda Bulunan Alanlarda Kullanılmak Üzere Toprak Düzenleyici ve Bitki
Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek-
tir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası :2021/627062
1-İdarenin
a) Adresi :ÇİFTLİK MAHALLESİ BOZO CADDESİ 4 

BEYKOZ/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası :02165388529 - 02163313302
c) Elektronik Posta Adresi :m.kahraman@beykoz.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği 
internet adresi (varsa) :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :51 Kalem Toprak Düzenleyici ve Bitki Alımı

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

b) Teslim yeri :Beykoz Belediyesi Yücel ÇELİKBİLEK Meyve Bahçesi 
Paşamandıra Mah. Değirmendere Cad. 
Beykoz / İSTANBUL

c) Teslim tarihi :Sözleşmenin imzalanmasından itibaren 3 (üç) gün 
içinde işe başlanır. İşe başlama tarihinden itibaren 30 
(otuz) takvim günü içerisinde yüklenici firma ürünleri 
Beykoz Belediyesi Yücel ÇELİKBİLEK Meyve Bahçesi 
deposuna yetkili personel gözetiminde teslim edecektir.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :Gümüşsuyu Mahallesi Kelle İbrahim Cad. No: 43 

Beykoz Belediyesi Başkanlık Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati :02.11.2021 - 10:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak
kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren 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 his-
seler 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:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri 
zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Beykoz Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü 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, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif
üzerinde bırakılacaktır.

MÜDÜRLÜĞÜMÜZ SORUMLULUĞUNDA BULUNAN ALANLARDA KULLANILMAK ÜZERE TOPRAK DÜZENLEYİCİ VE BİTKİ ALIMI
BEYKOZ BELEDİYESİ TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Beykoz Belediyesi ile Azerbaycan’ın Berde Belediyesi arasında, tarihi bağları güçlendirecek kültürel,
sosyal, ekonomik ve ticari alanlarda işbirliğini artıracak kardeş şehir protokolü imzalandı

Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, Berde Belediye Başkanı Sadıq Halilov ve kardeş şehir heyetine günün anısına 
ilçenin simgesi çeşm-i bülbül hediye etti. Milletvekili Fatma Yıldırım, Başkan Murat Aydın’a iki ülke liderlerinin 
resmedildiği pano hediye ederken, Başkan Halilov da Azerbaycan’ın simgesi har-ı bülbül çiçeği motifi verdi.

İstanbul'da bir ilk olarak hayata geçirdiğimiz, öğrencilere matematiği öğretmenin
farklı, kolay ve eğlenceli yolunu sunan Matematik Evi'nde eğitimler devam ediyor

Matematik Evi'ne akın var

Sadece Eyüpsultanlıların değil İstan-
bul’un farklı ilçelerinin okullarından
gelen öğrencilerin de büyük ilgi gös-

terdiği Matematik Evi’nde öğrenciler günlük
hayattaki matematiğin ilginç, eğlenceli tarafla-
rını akıl ve zeka atölyelerinde deneyimleyerek
keşfediyorlar. Kısa süre önce açılmasına rağ-
men İstanbul’un birçok farklı ilçesinden gelen
okulların yoğun ilgi gösterdiği Matematik
Evi’nde randevular Aralık ayı başına kadar
dolmuş durumda. Haftanın 6 günü açık olan
Matematik Evi’ni 7’den 70’e herkes ziyaret

edebiliyor. Herhangi bir yaş sınırlamasının ol-
madığı Matematik Evi’ne okullar ise Çar-
şamba ve Perşembe günleri randevu alarak
kendilerine verilen uygun saatlerde gelebiliyor-
lar. Matematik Evi’nde öğrencilere matematik
öğretmenleri ve rehberleri tarafından mate-
matiğin günlük hayattaki ilişkisi anlatılırken,
atölyelerde ve bahçede tasarım çalışmalarına
katılımları sağlanıyor. Hafta sonları ise çocuk-
lar aileleriyle birlikte Matematik Evi’ni gezip,
sanat ve tasarım atölyelerinde çalışarak eğlen-
celi ve kaliteli zaman geçiriyorlar. Kemerbur-

gaz Doğa Koleji öğrencileri de Matematik
Evi’ni gezip, atölye çalışmalarına katıldılar.
Okulun bahçesinde Da Vinci köprüsünü
kurup, denge oyunu oynayan öğrenciler Ma-
tematik Evi’nden matematiğin eğlenceli ve ke-
yifli taraflarını keşfederek ayrıldılar.

Matematik Evi'ni çok sevdim

Doğa Koleji 7. sınıf öğrencilerinden Sıla Ak-
kent, Matematik Evi’ni çok sevdiğini belirterek
izlenimlerini şu sözlerle paylaştı: "Matematiği
çok sevdiğim için bir an önce buraya gelmek

istedim. Burada matematiği işlem ve formül-
lerle değil, akıl ve zeka oyunlarıyla eğlenceli
bir şekilde öğrenebiliyoruz. Bize bu imkanı
sunan başkanımız Deniz Köken’e çok teşek-
kür ediyoruz." "Matematik dersine ilgi duyan
çocuklar için çok güzel bir yer olmuş" diyen 7.
sınıf öğrencisi Mazhar Özaklı ise duygularını
şu sözlerle dile getirdi: "Burada matematikle
ilgili eğlenceli birçok materyal var. Hayatın
içinde bu kadar matematik olduğunu bilmek
güzel. Formüller ve işlemler yerine çeşitli
oyunlar ve aktivitelerle farklı bir gün geçirdik"

İMZALAR
ATILDI,
DOSTLUK
PEKİŞTİ
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beylİkdüzü Belediyesi, hiz-
mette fırsat eşitliği ilkesiyle
projelendirdiği Gezici Hizmet

Otobüsleri’nden birini daha ilçeye ka-
zandırdı. 7’den 70’e tüm vatandaşların
kitaba ulaşabilmesi için hayata geçirilen
Gezici Kütüphane’nin ardından Mobil
Sağlık Aracı da yola çıktı. Beylik Pazar
Alanı’nda gerçekleşen açılış törenine,
Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet
Murat Çalık’ın yanı sıra projenin hayata
geçmesine katkıda bulunan Muya Ano-
nim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı
Özkan Acar, siyasi parti temsilcileri,
muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Tören
kapsamında, Florya Medikal Park Has-
tanesi’nin katkılarıyla 13 yaşındaki Se-
rebral Palsi hastası İbrahim Demir için
özel hazırlanmış bisiklet ile 6 yaşındaki
özel gereksinimli Emirhan Akıncı’ya
sağlanan medikal malzeme desteğini
Başkan Çalık takdim etti. 

Ayağına götüreceğiz

Açılışta konuşma yapan Belediye Baş-
kanı Çalık, “Beylikdüzü’nde mutluluğu

planlarken çok değerli sanayici dostları-
mız da bizleri destekliyor. Bu noktada
Özkan Bey ve ailesine destekleri için çok
teşekkür ediyoruz. Mobil Sağlık Aracı

ile birlikte Beylikdüzü’nün daha deza-
vantajlı mahalle ve sokaklarında hizmeti
vatandaşın ayağına götüreceğiz. Bu
proje inşallah erken tanı ve teşhiste va-

tandaşlarımızın işine yarayacak. Yaptı-
ğımız her iş bugüne nefes yarınlara
umut olmaya devam edecek.” ifadelerini
kullandı. Başkan Çalık, açılış kurdelesi-
nin kesilmesinin ardından otobüsü de-
taylıca gezdi. 

Çözüm üretilecek

Açılışı yapılan Mobil Sağlık Aracı, bele-
diye bünyesinde verilen sağlık hizmetle-
rine çeşitli nedenlerle erişemeyen
vatandaşlara hizmet götürecek. Farklı
lokasyonlarda belirli sürelerde buluna-
cak hizmet otobüsünde, pek çok sağlık
hizmetinin yanı sıra Sağlık İşleri Mü-
dürlüğü’nün verdiği hizmetlere yönelik
bilgilendirmeler de yapılacak. Mobil
Sağlık Aracı içinde verilmesi mümkün
olmayan hizmetler ise gerekli yönlendir-
meler ve vatandaşlardan alınan talepler
doğrultusunda Sağlık İşleri Müdürlüğü
hizmet binasında yerine getirilecek. Aynı
zamanda ilçedeki özel sağlık kuruluşları
ile yapılacak anlaşmalar sonucunda va-
tandaşların farklı tür ve nitelikteki sağlık
ihtiyaçlarına da çözümler üretilecek. 

Beylikdüzü Belediyesi,  Gezici Hizmet Otobüsleri’nden biri olan Mobil Sağlık Aracı’nı hizmete açtı. Proje ile Beylikdüzü’nde
yaşayan tüm vatandaşların sağlık hizmetlerine kolayca erişebilmesini hedeflediklerini belirten Beylikdüzü Belediye
Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Mobil Sağlık Aracı ile birlikte hizmeti vatandaşın ayağına götüreceğiz" dedi. 

Mobil araç yola çıktı

ZAYİ
Tr- 34- K17 8686 yeni mağazacılık AŞ.T.C. Şişli

Kaymakamlığı İlçe Gıda Tarım ve Hayvanlık Müdürlüğü
işlet kayıt belgesi kaybettim. Hükümsüzdür.

E senler Belediyesi, geçmişe özlem
duyan vatandaşları, Dörtyol
Meydanı’nda nostaljik bir yolcu-

luğa çıkardı. Klasik otomobil sevdalıları-
nın beğenisini toplayan Açık Hava
Klasik Otomobil Sergisi ve Grup Retro-
büs konseri ile devam etti. Sergiye ilgi
bir hayli fazlaydı. 70'e yakın klasik oto-
mobilin sergilendiği etkinlikte vatandaş-
lar araçlarla fotoğraf çektirmek için
birbirleriyle yarıştı.

Büyük bir zevk

Sergiye otomobiliyle katılan klasik oto-
mobil tutkunu Ömer Faruk Kaleli, “Kla-
sik otomobillere 13-14 yaşımdan bu
yana ilgim var. Her aracı nostaljiye çe-
virmeye çalışıyorum ama olmuyordu. 6
ay önce aracımı aldım ve şu an kullanı-
yorum. Yolda kaldığım zamanlar oldu,
çok uğraştım ama yolda aldığım keyfi ve
zevki en kaliteli bir araçta bile alamıyo-
rum. Bu aracı kullanırken aldığım zevki
hiçbir şeye değişmem. Bazen bu araca
bu masraf yapılır mı? Bu kadar uğraşılır
mı? Diyorlar ama ben bu araçla ilgilen-
mekten zevk alıyorum. Vatandaşın da il-
gisi çok fazla yolda durduran, otoyolda
korna çalan, sağa çekip fotoğraf çekin-
mek isteyenler oluyor” dedi. 1980 yı-
lında gelin arabası olarak kullandığı

aracın farklı bir rengi ile sergide karşılaş-
tığını ve çok duygulandığını belirten
Hacer Hanım ise “Çok güzel ve mü-
kemmel bir sergi. Bugün bizler eski gün-
leri yeniden yaşıyoruz. Arkamdaki sarı
aracın mavi renklisi benim gelin ara-
bamdı. 1980 yılında o araçla gelin ol-
muştum. Şimdi o günleri yad ettim”
diye konuştu. 1957 model chevrolet be-
lair model aracıyla sergide yer alan
Kemal Çobanoğlu da “Çocukluğumdan
bu yana otomobillere ilgim var. Bu araç-
ların içerisinde büyüdük, seviyoruz. Bu
başka bir duygu ancak bu araçları kul-
landığınızda onu anlarsınız” dedi. Yeşil-
çam’ın unutulmaz filmlerinden
Sultan’da kullanılan aracın aynısı olan
1976 model minibüsüyle sergiye katılan
Ümit Aktaş, “Yaklaşık 9 sene önce bu
işe başladım. Bu ilk klasik aracım ve ilk
göz ağrım. Aracım Sultan filminde kul-
lanılan aracın aynısı, 1976 model bir
araç. İçerisinde bulunan aksesuarlar bile

o filmde kullanılan aksesuarlarla aynı”
ifadelerini kullandı.

Sadece 7 tane var

Türkiye’de 7 tane bulunduğunu belirten
klasik minibüsünün vatandaş tarafından
yoğun ilgi gördüğünü anlatan Levent
Dikbaş ise “Bu araçlardan bir tanesi
bizde bulunuyor. Bu araca gözümüz gibi
bakıyoruz. Bu tür etkinliklere katılıp ar-
dından otoparka çekiyoruz. Herkes yolda
bu araca selam veriyor ben de selamlara
karşılık vermekten iki kere korna yaktım.
Trafikte seyir halindeyken çok fazla ilgi
var. Vatandaşın ilgisi gayet yoğun” ifade-
lerini kullandı. Sergiyi gezen Sevim Yıl-
dırım da “Benim zamanımın otomobilleri
hepsi çok güzel. Torunumla birlikte gezi-
yoruz hepsini çok sevdik. Eskileri hatırla-
dım bugün ve hala o devri istiyorum. O
devri çok seviyorum. Şu araçların güzelli-
ğine bakar mısınız? Görünüşleri bile çok
hoş” açıklamalarında bulundu. DHA

Barış KIŞ
barısgercek1@gmail.com 

SON SAYFA

15 TEMMUZ;
Bir kahramanlık hikayesi

15 Temmuz 2016'da Fethullahçı
Terör Örgütü (FETÖ) / Paralel
Devlet Yapılanması (PDY) tara-

fından düzenlenen hain darbe girişiminin üzerin-
den bugün 5n yıl geçti. Hain darbe girişiminin
üzerinden 5 yıl geçti ancak 251 vatandaşın şehit
olduğu, 2196 vatandaşın da gazi olduğu karan-
lık gecede yaşananlar hafızalardaki tazeliğini ko-
ruyor. Bu kara günde Şehit Ömer Halisdemir'in
yazdığı gibi onlarca kahramanlık öyküsü ortaya
çıktı ve darbe girişimi durduruldu. 

Hain darbe girişimi büyük bir mücadele ve di-
reniş ile engellendi. Halkın öncülüğü ve güvenlik
güçlerinin desteğiyle FETÖ/PDY tarafından dü-
zenlenen darbe girişimi saatler içerisinde berta-
raf edildi. Darbe girişimi ileri boyutlara
ulaşmadan engellendi ancak 15 Temmuz gece-
sinde onlarca şehit verildi. Vatandaşların tankla-
rın önünde dimdik durduğu ve birçok
kahramanlık hikayesinin yazıldığı 15 Temmuz'da
hayatınıkaybeden şehitlerimize bir kez daha Al-
lah'tan rahmet diliyoruz. 

15 Temmuz'un en büyük kahramanı hiç kuşku-
suz milletimizdir. Bu nedendle 15 Temmuz'un iyi
anlatılıp değerlendirilmesi gerekir. Bir daha bu
tür ihanetlerin yaşanmaması için uyanık olma
zorundayız. 15 Temnmuz'u siyasetin kısır alanın-
dan kurtarıp, geleceğimize ışık tutan bir fener
gibi algılamalıyız. 

FETÖ

FETÖ dünya tarihinde başka bir benzeri olma-
yan bir terör örgütü. Her ne kadar Haşhaşilere
benzetilsede çok daha aktif ve kapsamlı olduğu
bir gerçek. Böyle bir örgüte karşı savunma me-
kanizmanızı çok güçlü olması gerekir. Bir kere
Türkiye'nin bölünmez bütünlüğünü savunan her-
kes bu örgütü iyi anlamalı, operasyonlarına karşı
teyakkuz halinde olması gerekir. 

NOSTALJI RUZGARINOSTALJI RUZGARINOSTALJI RUZGARINOSTALJI RUZGARINOSTALJI RUZGARINOSTALJI RUZGARI
Tarihe tanıklık eden 

klasik otomobiller, Esen-
ler Dörtyol Meydanı’nda

vatandaşları nostaljik bir
yolculuğa çıkardı. Mo-

deli, 1950’lerden 80’lere
kadar uzanan araçlardan
oluşan Açık Hava Klasik
Otomobil Sergisi yoğun

ilgi gördü. Sergi alanında
gerçekleştirilen Retrobüs

konseri ise vatandaşa
keyif dolu anlar yaşattı.

HER DÖNEME AİT
ARAÇLAR YER ALDI

Esenler Belediyesi Kültür İşleri Müdürü
Hüseyin Cerrahoğlu ise vatandaşın mut-
luluğuna tanıklık ettiklerini anlatarak,
“Bugün burada gülen yüzleri gördükçe
bizler de çok mutlu olduk. Vatandaşımız
mutlu bizler de mutluyuz. Her döneme
ait araç var. Bizim davet ettiğimiz araçla-
rın yanı sıra bir de etkinliği duyup gelen-
ler oldu” değerlendirmesinde bulundu.
Sergiyi ziyaret eden vatandaşlar Grup
Retrobüs konseri ile Yeşilçam’ın unutul-
maz şarkılarına eşlik etti.

MarMaraDenizi Koruma Eylem Planı Ko-
ordinasyon Kurulu'nun ikinci toplantısı Çevre
ve Şehircik Bakanı Murat Kurum başkanlı-

ğında tamamlandı. Beşiktaş'ta bulunan Cumhurbaşkan-
lığı Çalışma ofisindeki toplantı basına kapalı olarak 3
saat sürdü. Bakan Kurum, Marmara Denizi Koruma
Eylem Planı Koordinasyon Kurulu'ndan sonra düzenle-
diği basın toplantısında, "Bugün de yine; kendilerinin im-
zalarıyla oluşturulan Koordinasyon Kurulu'muzun ikinci
toplantısını gerçekleştirdik. Hep birlikte Marmara Denizi
Eylem Planı kapsamında yürüttüğümüz çalışmaları, kat
ettiğimiz aşamaları ve geldiğimiz noktayı müzakere ettik,
yeni kararlar aldık" dedi.  Marmara deniz yüzeyindeki
müsilajın kapladığı alan 3,5 hektara düştüğünü söyleyen 

Bakan Kurum, "Marmara Denizi'ndeki küçük ölçekli ba-
lıkçılara verilecek desteği bir önceki yıla göre iki katına 2
bin -2 bin 900 liraya çıkardık. Bu kapsamda, Tarım ve
Orman Bakanlığımızla birlikte, ilave olarak 4,2 milyon
lira ödeme yapacağız. Sağlık Bakanlığı tarafından bu-
güne kadar yüzme suyu alanlarında herhangi bir sorun
tespit edilmedi. Yüzme suyu alanlarındaki müsilaja yöne-
lik toksikolojik ve patolojik analizleri yaptık ve olumsuz
herhangi bir duruma rastlamadık. Yani vatandaşlarımız
gönül rahatlığıyla denize girebilirler, güven içerisinde balık
yiyebilirler" diye konuştu. Bakan Kurum, sözlerine şu şe-
kilde devam etti: "Mart-Temmuz ayları arasında yapılan
uydu gözlemlerinde müsilajın alan büyüklüklerini çıkar-
dık. Yaptığımız denetimlerle 175 işletme ve 11 gemiye
toplamda 23.5 milyon lira ceza uyguladık. 52 işletmeyi de
çevre mevzuatına aykırı fiilleri nedeniyle faaliyetten men
ettik."

500 km'lik tarama

Gemi Atıklarının Yönetimi Yönetmeliği'ni Ağustos ayı

sonuna kadar yayınlayacaklarını söyleyen Bakan Kurum,
"Yüzer sistem atık kabul tesisleri oluşturacağız. Böylece
gemi atıklarının geri kazanımını sağlayacak ve daha sıkı
takip altına alacağız. Şu anda müsilajı tetikleyen faktörleri
izlediğimiz nokta sayımızı 150 istasyona çıkardık. Araş-
tırma alanımızı daha da genişlettik. Müsilaj problemi
başladığı günden bu yana 234 istasyonda 40 gün bo-
yunca, çeşitli derinliklerde 500 kilometre tarama ve araş-
tırma yaptık. Bu çalışmalar sonucunda müsilajı sadece
deniz yüzeyinden temizlemedik. İlk 20 metre derinlikte
artık müsilaj yok. Sonraki 10 metrede var. Yine dipten yü-
zeye doğru gidildiğinde ilk 30 metrede müsilaj kalmadı.
Yani orta bölümde sıkışmış durumda olduğu için artık fi-
ziksel olarak toplama yapılamayacak durumda. Sevindi-
rici bir gelişme olarak ifade edeyim. Bilim insanlarımıza
göre Marmara denizinde yeni bir müsilaj oluşumu bek-
lenmiyor. İnşallah çalışmalarımızla ve doğal yollarla or-
tada sıkışan müsilaj da parçalanacak ve dağılacak.
Özellikle kentsel kirliliği kestiğimizde müsilaj tamamen
yok olacak ve bir daha geri gelmeyecek" dedi.  DHA

Çevre ve Şehircilik Bakanı
Murat Kurum, "İlk 20
metre derinlikte artık

müsilaj yok. Sonraki 10
metrede var. Yine dipten

yüzeye doğru gidildiğinde
ilk 30 metrede müsilaj

kalmadı" dedi

İlk 20 metrede müsilaj yok!

İBB görevini
bize devretsin
İstanbulBüyükşehir Belediyesinin (İBB) 2021 yılı Tem-
muz ayı meclis toplantısının 2. oturumunda söz alan İBB
MHP Grup Başkanvekili ve Silivri Belediye Başkanı Vol-
kan Yılmaz, havaların ısınmasıyla birlikte artan sivrisinek
ve uçkun şikayetlerini İBB meclis gündemine taşıdı. Sivri-
sinek ve uçkunla mücadelede İBB’nin yetersiz kaldığına
dikkat çeken Başkan Yılmaz, “Geçtiğimiz Mart ayında
Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına İstanbul Büyükşe-
hir Belediyesinin Cumhuriyet Halk Partili yönetimine bir
takım uyarılarım olmuştu. Asfalt programını çok geç yap-
tınız, önümüzdeki yıl buna dikkat edin. Mezarlıklarda te-
mizlik noktasında bayram hazırlıklarının yapılamamasına
ile ilgili uyarılarımız olmuştu. Ama en önemlisi uyarımızda
larva ve uçkunla mücadele konusunda geçen yıl sınıfta
kaldıkları ama pandemi yoğunluğu dolayısıyla bu konuya
odaklanamadıkları için bunu tolere ettiğimizi söylemiştik.
Silivri Belediyesi olarak biz geçen yıl mecbur kalıp davetiye
usulüyle bir ihale yapıp Silivri Belediyesinin bütçesine
İBB’nin görev ve sorunluluğundaki bir alana girerek har-
cama yapmıştık.” dedi.

Sinek problemi ne olacak?

Konuşmasında sorunun çözümü için
öneride bulunan Başkan Yılmaz şu ifa-
delere yer verdi: “İstanbul’da vatandaş-
larımızla bir araya geldiğimde bana en
çok sorulan, ‘Bu sinek problemi ne ola-
cak?’ Sorusu oluyor. CHP komisyon
üyemize şunu söylemek istiyorum.
CHP’li belediyelerin çağrı merkezlerine
gelen şikâyetleri lütfen belediye başkanlarından istesinler.
Çağrı merkezlerine gelen 10 şikâyetten 5-6’sı sinek ve uç-
kunlarla alakalı şikâyetler. Bu sorun ortada dururken ra-
kamlar üzerinden gidersek yanılırız arkadaşlar. Ortada çok
ciddi bir sorun var. Özellikle İstanbul’un çeperinde deresi,
göleti, ormanı ağaçlığı olan ilçeler şuan sinekten sivrisinek-
ten geçilmiyor. Ben buradan bir öneride bulunmak istiyo-
rum. İBB Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu bu
görevi, yetkiyi, sorumluluğu bu işin bütçesiyle birlikte 39
ilçe belediye başkanına devretsin. Çünkü ilçe belediyeleri-
nin bu mücadeleyi yapmak için araç, gereç, teçhizat ve
personeli yok. Eğer önümüzdeki yıl bu bütçeyi bizlere dev-
reder ve bizde buna göre aksiyon alırsak İstanbul’u daha
sineksiz daha güzel günler bekler diye düşünüyorum.”  
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KüçüKçeKmece'de ormanlık alanda
ağaca asılı halde erkek cesedi bulundu.
Üzerinden kimlik çıkmayan 25 yaşların-

daki kişinin cansız bedeni, olay yeri incelemesinin
ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Beş-
yol Mahallesi İnönü Caddesi'nde yol kenarındaki
ormanlık alanda saat 11.00 sıralarında, kimliği belir-
siz 25 yaşlarındaki bir erkek, iple ağaca asılı halde
bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık
ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları ilk
incelemede, asılı halde bulunan kişinin hayatını kay-
bettiği belirlendi. Polis ekipleri tarafından çevrede
güvenlik önlemi alınarak, olay yerinde inceleme ya-
pıldı. 25 yaşlarındaki kişinin cansız bedeni, yapılan
incelemelerin adından Adli Tıp Kurumu morguna
kaldırıldı. Polis, olayla ilgili çalışma başlattı.

16 yıl önce evlenen Cem Sal-
tıkalp, 2020 yılının Kasım
ayında bazı sebeplerden do-

layı eşiyle boşandı. 11 yaşındaki kızı ve
15 yaşındaki oğlunun velayeti Cem Sal-
tıkalp'e verildi. Feshane'nin lunaparkında
çalışan Saltıkalp'i iş yerinde ziyaret eden
kızı Pervin Buse Saltıkalp, bir arkadaşını
karşılamak için lunaparkın dışına çıktı.
Yevadut Caddesi'nde karşıdan karşıya
geçerken telefonla konuşan 11 yaşındaki
Buse hızla gelen minibüs türü aracı far-
ketmedi yola adım attı. Minibüs sürü-
cüsü de onu farketmedi, 11 yaşındaki
Buse'ye çarptı. Küçük kız, çarpmanın et-
kisiyle metrelerce havaya savrularak yere
düştü. Pervin Buse Saltıkalp'e ilk müda-
haleyi çevredekiler yaptı. Hastaneye kal-
dırılan 11 yaşındaki Buse tüm
müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Minibüsün sürücüsü gözaltına alındık-
tan sonra serbest bırakıldı. Kızını trafik
kazasında kaybeden acılı baba kızı ve
oğluyla yaşadığı evde konuştu.

Hastaneye beni almadılar

Cem Saltıkalp " Kızım Feshane lunapar-
kına gelmişti. Telefon geldi, 'Kızınıza
araba çarptı' dediler, ben inanmadım.
Olay yerine geldiğimde kızımın herşeyi
yerdeydi. Hastaneye beni almadılar, ba-
şınız sağ olsun kurtaramadık dediler. Bir

arkadaşını karşılamak için lunaparkın dı-
şına çıkmış. Araç bayağı hızlı geliyormuş
araç yeşilde değil sarı ışıkta çarpmış.
Kızım 30-35 metre sürüklenmiş" dedi.
Saltıkalp "İzlediğimde görüntüleri ne
hissettiğimi söylemek çok zor. İçiniz par-
çalanıyor. Biri izlese benim durumuma
düşer. İzlediğimde elim ayağım dolaştı,
ben böyle bir kaza hayatımda görme-
dim. Kızım hayat doluydu, neşe kayna-
ğıydı. Bu olay olmadan önce, 'Baba
bana Beşiktaş forması alır mısın?' dedi
kısmet olmadı. Keşke olsaydı" diye ko-
nuştu.

Eve girmek istemiyorum

Acılı baba "Ben kızımı toprağa verdiğim
zaman, ona çarpan insanın serbest kal-
ması içimi daha da yaktı. Evimde her
yerde hayali var kızımın. Eve girmek is-
temiyorum. Kızım karanlıktan korkardı,
üşüdüğü zaman soğuktan da çok rahat-
sız olurdu. Işıklar onun için hala yanıyor.
Benim kızım morgtayken ben bağırıyor-
dum; 'Benim kızım üşür ben onu oradan
alayım, ısıtayım' diye bağırıyordum.
Toprağa verdiğim zaman karanlıktaydı,
karanlıktan korkuyordu o. Benim bir
oğlum var, evlatı ayırt etmiyor insan ama
o başkaydı. Gel desem gelemez, kalk
mezarından gel desem gelemez. Sadece
adalet istiyorum" dedi. DHA

Gel desem gelemez!
Eyüpsultan'da geçen hafta karşıdan karşıya geçerken minibüsün çarpmasıyla metrelerce savrulan ve hayatını kaybeden
Buse Pervin Saltıkalp'ın babası Cem Saltıkalp, "Evimde her yerde hayali var kızımın. Eve girmek istemiyorum. Gel
desem gelemez, kalk mezarından gel desem gelemez. Sadece adalet istiyorum" açıklamalarında bulundu

Ağaca asılı 
halde bulundu

Örümcek hırsızlar!

Şüpheli polise
teslim oldu

Ankara'da bisikletiyle evine
dönerken, bir otomobil sürücü-

sünün arkadan çarpması so-
nucu hayatını kaybeden Umut

Gündüz, ölüm yıldönümünde
'İstanbul'daki Dostları' tarafın-

dan anıldı. Açıklama sonrası,
bisikletle, Beşiktaş'tan Bebek'e

arası anma sürüşü yapıldı.

A nkara'da, 15 Temmuz 2020 tari-
hinde meydana gelen olayda, 19
yaşındaki Umut Gündüz, antren-

mandan bisikletiyle evine dönerken, al-
kollü olduğu tespit edilen bir sürücünün
arkadan çarpıp kaçmasının ardından ha-
yatını kaybetti. Gündüz, ölümünün ilk yıl-
dönümünde 'İstanbul'daki Dostları' adlı
grup tarafından anıldı.

Umut'la hiç tanışamadı

Beşiktaş Sahili'nde gerçekleşen anmaya
katılanlar adına bir basın açıklaması ya-
pıldı. Grup sözcüsü Berk Çetin tarafın-
dan yapılan açıklamada "Biz burada,
Umut'un 'İstanbul'daki Dostları' olarak
buluştuk. Aslında birçoğumuz Umut'un
adını, geçen yıl aldığımız kahredici bir
haberden öğrendik. Bundan tam bir yıl
önce Ankara'da alkollü bir araç sürücüsü
19 yaşındaki bisikletçi Umut Gündüz'ü
katletmişti. Bugün burada bulunanların
büyük çoğunluğu Umut'la hiç tanışa-
madı. Ama biz kendimizi Umut'un en
yakın dostları, en sıkı yoldaşları sayıyo-
ruz ve onun adını yaşatmakta kararlıyız"
debildi. 

Mücadele edeceğiz

Açıklamada, "Umut yalnızca son derece
yetenekli bir sporcu değil aynı zamanda
bu ülkenin ve dünyanın geleceğini dert
edinen, çalışkan bir komünistti. Hayal-
leri, beklentileri vardı ve bunlar için mü-

cadele etti. Bisikletiyle çekilmiş bir fotoğ-
rafının üstüne şu notu düşmüştü: "Hayat
sonunu bilemediğimiz için güzel ve ilgi
çekici. Yarın ne olacak duygusu bizi diri
tutar." Bugün, Umut'un dostları olarak
onu yaşatmanın, "sonunu bilemesek de
hayatı güzel ve ilgi çekici" kılmanın en iyi
yolunun onun gibi mücadele etmek ol-

duğuna inanıyoruz. Bisikletli cinayetleri-
nin "kaza" deyip geçiştirilmemesi için,
katillerin tutuksuz yargılamayla ve gös-
termelik cezalarla ödüllendirilmemesi
için mücadele edeceğiz. Bisikletin hak et-
tiği toplumsal saygıyı görebilmesi için,
bisikletlilerin yollarda güven içinde pe-
dallayabilmesi için, trafikte eşitlik ve öz-

gürlük için mücadele edeceğiz. Türkiye'yi
günün birinde enerji ve otomotiv tekelle-
rinden kurtarmak için, kentlerimizin "bi-
siklet dostu kentler" olarak anılması için
mücadele edeceğiz" ifadelerine yer ve-
rildi. Basın açıklamasının ardından grup,
bisikletleriyle Beşiktaş'tan Bebek'e anma
sürüşü gerçekleştirdi. DHA

BISIKLETLI
PROTESTO

Esenyurt'ta, sürücüsünün ara sokağa süratli ve kontrolsüz girdiği
hafif ticari araç, az kalsın yoldaki 2'si bisikletli çocuk 6 kişiyi eziyordu

olay, geçen pazar günü saat 22.30
sıralarında Bağlarçeşme Mahalle-
si'nde yaşandı. Güvenlik kamera gö-

rüntülerine saniye saniye yansıyan olayda
sürücü, hafif ticari aracıyla süratli ve kontrol-
süz şekilde girdiği sokaktakilerin yüreklerini
ağızlarına getirdi. Fren sesini duyunca üzerine
doğru kontrolsüz bir şekilde gelen aracı fark
eden Zülküf Gözer, bir anda kenara kaçarak,
ölümden döndü. Sürücü, bu sefer de önündeki
2 bisikletli çocuk ve sokakta yürüyenleri ezmek
üzereyken aracının direksiyonunu kırdı. Top-
lam 6 kişinin ölümden döndüğü, sokaktakilerin
yüreklerini ağızlarına geldiği olay sonra sürücü,
hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti.

Kendimi kenara attım

Yaşananları anlatan Zülküf Gözer, "Akşam
22.00 - 22.30 sıralarıydı. Dükkanımı kapatmış,
evime gidiyordum. Tam sokağa girdim, acı bir
fren sesi duydum. Ne olduğunu anlayamadık,
mahallede kalabalıktı, o esnada. Refleksle sa-
ğımı kontrol ettim. Bir baktım araba üzerime
doğru geliyordu. Ben önce bana kastı var san-
dım. Üzerime doğru gelince kendimi kenara
attım. Akabinde araba durmadı. 2 tane de bi-
sikletli geliyordu o esnada. Ben bisikletli küçük
çocuktan korktum. Onu ezmesinden korktum.
Zor toparladı kendini. Muhtemelen siren sesin-
den kaçıyordu" dedi. DHA

Maganda dehşeti

beyoğlu'nda farklı günlerde evden hır-
sızlık olayı olduğu ihbarını alan güven
timleri hırsızlık olayının olduğu sokak ve

çevresinde güvenlik kameralarını izlemeye aldı.
Cerrahi maskeli, kapüşonlu iki şüphelinin Kasım-
paşa ve Kalyoncu Kulluğu mahallelerinde ara so-
kaklarda keşif yaptığını belirledi. Hırsızlık
şüphelilerinin dairelerin demir korkuluklarına tutu-
narak örümcek adam gibi tırmandığını belirledi.
Polisler kameralarda şüphelinin kolundaki dövmeyi
fark etti. Dövmeden yola çıkan güven timleri başka
kameralardan da şüphelilerin eşkalini belirledi.
Şüphelilerin sokak aralarında keşif yapması, evleri
gözetlemesi ve örümcek adam gibi binalara tır-
manması güvenlik kameralarına yansıdı. Hırsızlar-
dan birisinin dairenin korkuluk demirlerini ayakları
ile yamultması da kameralara yansıdı. DHA

Zeytinburnu'nda çıkan tartışmada
Sinan K.'yı (21) silahla ateş ederek öl-
dürdüğü iddia edilen Mehmet. C.Ç. (24)

polise teslim oldu. Şüpheli Mehmet C.Ç. adliyeye
sevk edildi.  Öte yandan olay günü yaşananlar gü-
venlik kamerasına yansıdı. Olay 26 Haziran'da
Zeytinburnu Yeşiltepe Mahallesi'nde meydana
geldi. Şüpheli Mehmet C.Ç ve eşi A.Ç.'nin, H. is-
mindeki kız arkadaşlarıyla, H.'nin babasına ait me-
kana gelip gitme konusunda aralarında
küfürleşmeye varan tartışma yaşandı. Bu olay üze-
rine H.'nin erkek arkadaşı Abdulkadir U.(21) Meh-
met C.Ç.'yi telefonla arayarak tehdit etti. Daha
sonra Mehmet C.Ç. ile olay yerinde buluşmak için
sözleşen Abdulkadir U. yanına arkadaşı Sinan K.'yı
da alarak gitti. Olay yerinde çıkan kavgada Sinan
K., Mehmet C.Ç. tarafından silahla ateş edilmesi
sonucu yaralandı. Mehmet C.Ç. olay yerinden
otomobille kaçarken, yaralanan Sinan K. kaldırıl-
dığı hastanede hayatını kaybetti. DHA
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YUZUMUZEYUZUMUZE
VURDULAR!VURDULAR!
Boğaziçi Üniversitesi eylemleri sırasında gözaltına alınan Mısra Sapan, polislerin özel-
likle yüzlerine vurduklarını, dayağın polis aracında da sürdüğünü iddia etti. Sapan’ın 
darp edildikten sonraki haline ait fotoğraflar sosyal medyadan paylaşıldı. Sapan’ın 

avukatı, konu hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını belirtti

Beylikdüzü Belediyesi’nin KÜLTÜRSEM Kültür ve Sanat Kursları’nda eğitimler başladı. 02 - 
30 Eylül tarihleri arasında yapılan başvurularda toplamda 11 bin kişi kurslara kayıt yaptırdı

14-17 Ekim 2021 tarihlerinde Yenikapı’da yapılacak olan Trabzon Tanıtım Günleri öncesi, Trabzon 
Dernekleri Federasyonu tarafından Gaziosmanpaşa’da vatandaşlar kemençeyle Yenikapı’ya davet edildi

Boğaziçi Üniversitesi Güney 
Kampüsü önünde, tutuklanan 2 
kişi için basın açıklaması yapmak 

isteyenle polis müdahale edince arbede 
yaşanmıştı. Gözaltına alınanlar arasın-
da bulunan Mısra Sapan’ın gözlerinin 
morardığını gösteren fotoğraf sosyal 
medyada gündem oldu. Sapan, gözal-
tına alınması sırasında sivil polislerin 
yüzüne diz attığını, yere düştüğünde 
ise tekme ve yumruklara maruz kaldı-
ğını öne sürdü. Sapan, ters kelepçeyle 
gözaltına alındığını belirtti.

Yerde sürüklendiler
Söz konusu eylemde Güney Kam-
püs’ün önünde barikat kuran polis, 
üniversite dışında toplanan öğrencilere 
müdahale etmiş, kampüs içinde bulu-
nan öğrencilerin ise dışarı çıkmalarına 
izin verilmemişti. Polisin müdahalesin-

de çok sayıda kişi yaka paça gözaltına 
alınırken, bu sırada bazı öğrencilerin 
yerde sürüklenerek götürülmeye çalışıl-
dığı kameralara yansımıştı. Eylemlerde 
14 öğrenci gözaltına alınmış, öğrenci-
lerin tamamı serbest bırakılmıştı. Sağ 
gözündeki morarmanın daha yoğun 
olduğu görünen Sapan’ın avukatı, konu 
hakkında suç duyurusunda bulunacak-
larını belirtti.

Gözaltına alınmıştı
Avukat Gökhan Soysal, yaptığı açıkla-
mada, “Arkadaşlarının tutuklanmasını 
protesto etmek için düzenlenecek olan 
basın açıklamasına gitmek isteyen 
müvekkilim, henüz yolda 7 arkadaşıyla 
birlikte darp edilerek gözaltına alınmış-
tı. Öncesinde bazı sosyal paylaşımları 
nedeniyle de hedef gösterilişti. Gözaltı-
na alınırken, sağ gözü daha yoğunluklu 

olmak üzere iki gözü de morartılana 
kadar, hem gözaltına alınırken hem de 
araç içerisinde saldırıya uğradı” dedi.

Ne olmuştu?
Boğaziçi Üniversitesine rektör atanan 
Prof. Dr. Naci İnci’yi protesto eden ve 
gözaltına alınan öğrencilerden 2’si, 6 
Ekim 2021’de tutuklanmıştı. Tutukla-
nan 2 kişi için ertesi gün, üniversitenin 
Güney Kampüs Kapısı önünde basın 
açıklaması yapmak isteyen öğrenci-
ler, polis engeliyle karşılaşmış, birçok 
öğrencinin ise, yaka paça gözaltına alın-
dıkları kamera görüntülerine yansımıştı.
Gözaltına alınan 14 öğrenciden 10’u 
emniyetten serbest bırakılmış, 4’ü ise 
adliyeye sevk edildikten sonra adli kont-
rol şartıyla serbest bırakılmıştı. Mısra 
Sapan, adliyeye sevk edildikten sonra 
serbest bırakılan 4 öğrenciden biriydi.

Eyüpsultan Belediye Başka-
nı Deniz Köken, gönülleri 
ısıtan bir projeyi hayata 

geçirdi. Köken Eyüpsultan’daki 
MEB’e bağlı tüm liselerde çorba 
ikramı başlattı PROJE kapsamında 
bir hafta boyunca okul bahçeleri-
ne kurulan “İkram Çeşmesi”nden 
ilçede bulunan liselerin öğrencileri-
ne her sabah çorba, bir diğer hafta 
ise çay simit ikramı yapıyor. Kasım 
ayına kadar devam edecek çalış-
mada İkram Çeşmesi her sabah 
farklı bir okula giderek öğrencilerin 
güne sağlıklı başlamalarına imkan 
sunacak. Genellikle okula yetişme 
telaşıyla güne kahvaltısız başla-
mak zorunda kalan öğrenciler ise 
soğuk kış günlerinde içlerini ısıtan 
bu uygulamadan oldukça memnun 
olduklarını ifade etti. Özellikle 
sabah saatlerinde yapılan ikramın 
kendileri için çok yararlı olduğunu 
belirten öğrenciler Eyüpsultan 
Belediye Başkanı Deniz Köken’e 
teşekkür etti. Okulların dışında 
Eyüp Devlet Hastanesi’ne de giden 
“İkram Çeşmesi”, soğuk kış günle-
rinde hastane önlerinde yakınlarını 

bekleyen vatandaşların da takdi-
rini kazanıyor. Akşam saatlerinde 
hastane önünde yapılan sıcak 
çorba ikramı vatandaşların hem 
içini ısıtıyor hem de yüzünü güldü-
rüyor. Her gün farklı bir okula ve 
Eyüp Devlet Hastanesi’ne giden 
“İkram Çeşmesi” ile yaklaşık bin 
500 öğrenci ve vatandaşa günlük 
sıcak çorba ikramında bulunuluyor. 
2019 yılı içerisinde ilçedeki 18 farklı 
lisede öğrencilere 50 bin bardak 
çorba dağıtımı gerçekleştirildi. 
Eyüp Devlet Hastanesi’nde ise 
2019 yılı içerisinde 36 bin bardak 
çorba ve ekmek dağıtımı yapıldı. 
İkram Çeşmesi’nden kendisi çorba 
doldurarak öğrencilere ikram eden 
Başkan Deniz Köken yapılan çalış-
mayla ilgili açıklamada bulunarak 
şunları söyledi: “Bir hafta çay simit, 
bir hafta çorba ikram ediyoruz. 
Liseleri böyle ziyaret ediyoruz. Bu 
sayede onlarla sohbet ediyoruz. 
Zaten liselilerle buluşma günle-
rimiz de var. Güzel bir etkinlik. 
Gençler de yoğun ilgi gösteriyor. 
Onlar neye ihtiyaç duyuyorsa biz 
yardımcı olmaya çalışıyoruz” 

Beylikdüzü Belediyesi Kültür İşleri 
Müdürlüğü bünyesinde faaliyet 
gösteren KÜLTÜRSEM Kültür ve 
Sanat Kursları’nda, 2021-2022 eğitim 
dönemi başladı. Eğitimde marka 
kent olma yolunda emin adımlarla 
ilerleyen Beylikdüzü Belediyesi’nin 
açtığı kültür sanat kurslarına, 11 bin 
kişi başvurdu. Sanatın ve eğitimin her 
zaman destekçisi olan belediyenin 

ücretsiz olarak verdiği kurslarda, 
yetişkinlerde 10 çocuklarda ise 15 
kategoride olmak üzere toplamda 
25 farklı branşta eğitim veriliyor. 
Kurslar; Beylikdüzü Atatürk Kültür 
ve Sanat Merkezi, Barış Mahallesi 
Sosyal Yaşam Merkezi, Beylicium 
AVM Kurs Merkezi, Kavaklı Kurs 
ve Kültür Merkezi, Özgecan Aslan 
Kültür Merkezi, Zübeyde Ana Sosyal 

Yaşam Merkezi, Fatma 
Ana Cemevi ve Kültür 
Merkezi’nde pandemi 
koşulları gözetilerek 
maske ve sosyal mesafe 
kurallarına uygun ola-
rak yapılıyor.

Uzman eğitimciler

Vatandaşlar, müzikten 
dansa, yabancı dil kurs-

larından; el işine kadar farklı pek 
çok alandan faydalanıyor. Alanında 
uzman eğitimcilerle bir araya gele-
rek eğitim alma imkânına sahip olan 
7-13 yaş aralığında çocuklar katıldığı 
kültür sanat kurslarında; İngilizce, 
matematik, resim, bağlama, halk 
oyunları, modern dans, yaratıcı 
drama, keman ve gitar branşlarında 
eğitim alırken 5 yaş ve üstü çocuklar 
ise bale branşında eğitim alıyor. 14 
yaş ve üstü kişilerin katıldığı yetiş-
kin kurslarında ise; diksiyon, etkili 
konuşma, takı tasarım, elde kurdela, 
halk oyunları, modern dans, resim, 
keman, gitar, bağlama ve tiyatro ala-
nında eğitim veriliyor. Ayrıca kursi-
yerler Arapça, İngilizce ve Almanca 
branşlarında aldıkları eğitimlerle 
yabancı dil seviyelerini de ilerletme 
imkânına sahip oluyor.

11 BiN KiSi EGiTiM ALIYOR

SERViSLER DENETLENDi

İSTANBUL Emniyet 
Müdürlüğü Trafik De-
netleme Şube Müdürlü-

ğü’ne bağlı sivil ve resmi ekip-
ler, özellikle vatandaşların ve 
turistlerin yoğun olduğu Taksim 
Meydanı’nda denetim yaptı. 
Tak-ı Zafer Caddesi üzerinde 
kurulan kontrol noktasında 
polis ekipleri taksileri durdu-
rup, aracın evrakını ve sürücü 
belgelerini inceledi. Denetim-
ler sırasında ailesi ile polisin 
yanına gelen Mısır uyruklu 
turist, Kapalıçarşı’ya gitmek 
için taksi durdurduklarını fakat 
hiçbir taksinin kendilerini kabul 
etmediğini söyleyerek, şikayette 
bulundu. Basın mensupları-
na konuşan turist “Mısır’dan 
geldik, Kapalıçarşı’ya gitmek 
istiyoruz. Taksi bulamadık, 
bulduklarımız da 250 lira istedi, 
bu ücret bize pahalı geldi. Tür-
kiye’de taksiciler mafya olmuş, 
dün de Levent’te bir AVM’ye 
gitmek istedik, fakat 150 lira 
istedikleri için yine taksiye bi-
nemedik” diyerek isyan etti.

Trafikten menedildi
Daha sonra kalabalık ailenin 
bir kısmını taksiye bindiren 
turistin, durdurmak istediği boş 
taksi durmayıp yola devam etti. 
Bunun üzerine polis, taksiciyi 
durdurdu. Taksi müşteri alma-
dığı gerekçesi ile bağlanarak 
10 gün trafikten menedildi. 
Ayrıca denetimlerde çalışma 
izni ve ruhsat süresi dolan, araç 
üstünde logoları bulunmayan, 
emniyet kemeri takmayan, 
evrakı eksik olan taksicilere de 
ceza yazıldı. DHA

TURiST iSYAN ETTi
Taksim Meydanı’nda taksicilere yönelik denetimler 
devam ederken, Mısır uyruklu turist Kapalıçarşı’ya 

gitmek için durdurduğu taksilerin kendilerini almadı-
ğını söyleyerek isyan etti. Polis, turisti yolcu olarak 
almayan taksiyi 10 gün süreyle trafikten menetti

BEŞİKTAŞ ve Maltepe’de, 
okul servis araçlarına yönelik 
denetim gerçekleştirildi. Trafik 
Denetleme Şube Müdürlüğü 
ekipleri, durdurdukları ser-
vislerde şoförlerin evraklarını 
kontrol etti, şoför ve öğrenciler 
koronavirüs tedbirleri kapsa-
mında bilgilendirildi. Trafik 

Denetleme Şube Müdürlüğü’ne 
bağlı trafik polisleri, İstanbul’da 
belirlenen noktalarda okul 
servis aracı denetimi gerçekleş-
tirildi. Denetim noktalarından 
biri de Beşiktaş Dolmabahçe 
Caddesi’ydi. Burada durdurulan 
servislerde öğrenci ve servis 
görevlilerine koronavirüs bilgi-

lendirmesi yapıldı. Servis 
araçlarında dezenfektan 
olup olmadığı kontrol 
edildi. Servis şoförlerinin 
evrakları kontrol edilerek, 
Genel Bilgi Taraması 
(GBT) yapıldı. Maltepe 
D-100 Karayolu’nda yapı-
lan denetimlerde de sürü-
cülerin belgeleri kontrol 
edildi. Öğrenci ve servis 
görevlilerine koronavirüs 
kuralları hatırlatıldı.

EYUPSULTANEYUPSULTAN  
CORBA DAGITTICORBA DAGITTI

14-17 Ekim 2021 tarihlerinde Yeni-
kapı’da yapılacak olan Trabzon Ta-
nıtım Günleri öncesi, Gaziosmanpa-
şa Belediyesi ve Trabzon Dernekleri 
Federasyonu, vatandaşlara karalaha-
na çorbası, fındık, kemençe ve horon 
eşliğinde tanıtım günü düzenledi. 
Düzenlenen etkinliğe vatandaşlar 
yoğun ilgi gösterdi. Etkinliğe Trab-
zon Dernekleri Federasyonu Genel 
Başkan Yardımcısı Hasan Keskin’de 
katıldı. Keskin burada yaptığı konuş-
mada tüm vatandaşları Yenikapı’da-
ki etkinliğe davet etti. Gaziosman-
paşa Meydanı’nda Trabzon şehrini 
tanıttıklarını dile getiren Keskin, 
“Çok güzel bir ortam oluşturmaya 
çalışıyoruz. Az sonra fındık ve ka-
ralahana çorbası ikramımız olacak. 

Kemençe, Horon ve folklor ekibimiz 
olacak. Ama asıl 14-17 Ekim tarih-
leri arasında Yenikapı’da kutlaya-
cağımız Trabzon’un 560. Fetih yıl 
dönümü ve 12. Trabzon günlerinin 
burada bir tanıtımını yapacağız. Tüm 
vatandaşlarımızı davet ediyorum” 
diye konuştu. Trabzon yöresine özel 
karalahana çorbasının yapımını an-
latan Şef Cafer Doğan, 2 saat sürede 
çorbanın piştiğini söyleyerek “Yapım 
aşamasında ilk önce karalahananın 
sap kısımları biraz kalın olduğu için 
aynı pişmez 15 dakikalık ön pişirmesi 
oluyor. Daha sonra yaprak kısmının 
da bir 10 dakika acı suyunu alıyoruz. 
Daha sonra bol soğan ve olmazsa ol-
mazı iç yağ, kırık mısır ve barbunyay-
la birlikte birleştirip güzel bir çorba 

elde ediyoruz. C vitamini özelliği 
var. Hele ki şu pandemi döneminde 
korona virüsüne karşı özellikle ilaç 
yerine kullanılabilecek bir çorba” 
ifadelerini kullandı. Etkinliğe kızıyla 
birlikte katılan Hatice Erol, etkin-
liği beğendiğini söyledi. Erol, “Şu 
an gezmeye geldim bir değişiklik 
olsun dedim. Geldim gördüm çok 
güzel, çok beğendim. Çorba ve fındık 
dağıtıyorlar daha denemedim sıra 
bekliyorum” dedi.

Karadeniz günleri için kemençeli davet

Boğaziçi Üniversitesi Boğaziçi Üniversitesi 
Güney Kampüsü önünde, Güney Kampüsü önünde, 
tutuklanan 2 kişi için basın tutuklanan 2 kişi için basın 

açıklaması yapmak iste-açıklaması yapmak iste-
yenlere polis müdahale yenlere polis müdahale 

edince arbede yaşanmıştı. edince arbede yaşanmıştı. 
Gözaltına alınanlar arasın-Gözaltına alınanlar arasın-
da bulunan Mısra Sapan’ın da bulunan Mısra Sapan’ın 
gözlerinin morardığını gös-gözlerinin morardığını gös-
teren fotoğraf sosyal med-teren fotoğraf sosyal med-

yada gündem oldu.yada gündem oldu.
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E skiden Körler Ülkesi olarak da anılan Kadı-
köy yani Khalkedon'un tarihine ışık tutan
Haydarpaşa Garı kazılarında 140 bin metre-

karelik alanın 68 bin metrekaresindeki çalışmalar ta-
mamlandı ve peronlar kaldırıldı. Hummalı
çalışmanın sürdüğü kazı alanı havadan da görüntü-
lendi. Peronların kaldırılmasıyla birlikte, Helenistik
döneme ait bir mezar, yeni bir çoklu mezar, bir
döküm atölyesi ile peron alanı dışında Osmanlı Dö-
nemine ait bir çeşme, Bizans dönemine ait bir
ayazma, 2. Dünya Savaşı zamanında kurulan bir sı-
ğınak bulunurken, bugüne kadar çıkarılan sikkelerin
sayısı 20 bin ve iyi durumda olan ve okunabilen
sikke sayısı ise 12 bine çıktı. 

5 bölmeli yapı kompleksi

Kazı alanın en eski eseri Helenistik döneme ait yani
3 yüzyılda inşa edilen mezar anıtı olduğu düşünülen
bir kalıntı. Kare formuna yakın bir yapıda olan kalın-
tıda bir de mermer lahit bulunuyor. Bu mezar anıtı-
nın hemen yanında ise 5-6 yüzyılda yapıldığı
düşünülen temiz su boruları da bulunuyor. Peronla-
rın kaldırılmasıyla birlikte kazılarda yeni bir çoklu
mezar daha tespit edildi. Henüz çalışmaların devam
ettiği orta Bizans dönemine yani 10-11. yüzyıllara ait
mezarda 8 kişinin kemikleri bulundu. Peronların al-
tındaki alanda 5 bölmeli önemli bir yapı komplesi
ortaya çıkarıldı. İçinde sikke ve çanak çömleklerin
bulunduğu yapı kompleksi 4-5 yüzyıllara tarihleni-
yor. Zemininde mermer blokların bulunduğu kom-
pleksin özellikleri ise kazı çalışmalarıyla birlikte gün
yüzüne çıkacak.

Sikkelerin sayısı arttı

Kazılardan bugüne kadar bulunan sikke sayısı top-
lamda 20 bine bu sikkelerin iyi durumda ve okunabi-
lir olanlarının sayısı ise 12 bin rakamına ulaştı.
Buradaki çalışmalar da ilk defa kazı sırasında milat-
tan önce 5. yüzyıla tarihlenen ilk sikkelerinden biri
tabakasında tespit edildi. Kazılarda Bizans döne-
mine ait bir de ayazma bulundu. Halen su akan
ayazmanın yapısı ise bloklarla desteklenerek korunu-
yor. Bunun yanı sıra Kadıköy'de bulunan Halid Ağa
Çeşmelerin bir tanesi de gar sahasında bulundu. Os-
manlı döneminde 1790 yılında yapılan çeşme, daha
sonra 1836'da Adülmecit tarafından tekrar onarıldı.

Haydarpaşa kazı alanında uzunluğu 400 metre olan
ve 1940'lı yıllarda inşa edilen 2 girişli bir sığınak bu-
lundu. Sığınak 2. Dünya Savaşı sırasında olası bir
saldırı durumunda askerlerin korunması için inşa
edilmiş. İçerisinde elektrik panoları ve tuvaletlerinde
bulunduğu sığınak 2 metre genişliğinde ve 2 metre
40 santim yüksekliğindeki tünellerden oluşuyor.

250 işçi çalışıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları
Genel Müdürü Yalçın Eyigün, Demirören Haber
Ajansı'na çalışmalarla ilgili bilgi vererek, "Toplam
140 bin metrekare bir kazı alanı hedefimiz var,
bunun 68 binini tamamladık. Arkeolojik kazılarımız
devam ediyor. 250'yi bulan işçimiz, 15 arkeoloğun
denetiminde ve İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdür-
lüğü'nün denetiminde koruma kurullarının kararları
doğrultusunda çalışıyor. Alanın kazılarına ilişkin
50'den fazla kurul kararı aldık, her adımımızda kurul
kararlarıyla yürüyoruz. Bundan sonra sadece Hay-
darpaşa Garı değil, sadece tren değil, Haydarpaşa
Garı ve arkeolojik bir kazı alanı, arkeolojik bir park,
endüstriyel miras müzemiz diye 3 fonksiyon olma-
sını planlıyoruz. Toplam alanımız 475 bin metrekare.
İşimiz bittiğinde sadece 75 bin metrekaresi demiryo-
luyla ilişkili alanlar olsun. Gerisinde açık hava mü-
zesi, kapalı müzeler, sergi alanları ve seyir koridorları
olsun. Arkeolojik kazılar ve buranın yeniden ihyası,
endüstriyel miras ve arkeolojik park alanı için bu-
güne kadar 255 milyon lira harcadık. Toplamda 700
milyon lirayı bulacağını öngörüyoruz. Bunlar tama-
men Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın bütçesiyle
harcanıyor. Sayın Bakanımız da buradaki eserlerin
ortaya çıkması ve halkımızla buluşması için çok has-
sas. Burada yaptığımız projeleri kendisine sunuyo-
ruz. Burada aynı anda 500 kişiyi ağırlayabilecek
kadar geniş bir alanda çalışmamız var. Burada adını
kamuoyunun bilmediği çeşitli yapılar var. Mesela bir
muhacir misafirhane binası diye Osmanlı'nın yaptığı
bir özel konaklama evi var. bu konaklama evini
açmak istiyoruz, 1942'de askerimizin 2. Dünya Sa-
vaşı tedbiren yaptığı sığınaklar var, 400 metre uzun-
luğunda, galeriler bunlar, genişliği 2 metre,
yüksekliği 2.40 metre olan çok özel galeriler" şek-
linde konuştu. DHA

Kadıköy'ün tarihine ışık tutan Haydarpaşa Garı kazılarında 140 bin metrekarelik alanın 68 bin metrekare-
sindeki çalışmalar tamamlandı ve peronlar kaldırıldı. Peronların kaldırılmasıyla birlikte, Helenistik döneme
ait bir mezar, yeni bir çoklu mezar, bir döküm atölyesi ile peron alanı dışında Osmanlı dönemine ait bir
çeşme, Bizans dönemine ait bir ayazma, 2'nci Dünya Savaşı zamanında kurulan bir sığınak bulundu
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HEDEF 2 YILDA
TAMAMLAMAK

Asal, çalışmaların tamamla-
nacağı süre içinde bilgi vere-
rek, "Bundan sonra hedefimiz
pandeminin müsaade ettiği
ölçüde, tedbirlerimizi alarak,
işçi sayısını artırmak. Ama
aynı zamanda arkeolojik ka-
lıntılarla karşılaştığımızda
bunu kurula götürüyoruz ve
onların kararlarına göre adım
atıyoruz ve dolayısıyla bir
hedef iş programı bildiremi-
yoruz. Ama biz şu an 70 bin
metrekareyi geçmeyen bir
demir yolu planını kesinleştir-

dik. Yani arkeolojik kazıları
tamamladığımız, defalarca
revize ettiğimiz bir projemiz
var. Artık finalize oldu diyebi-
lirim. Bundan sonraki hedefi-
miz hem bir yandan henüz
açılmamış alanlarda arkeolo-
jik kazıları genişletmek ama
aynı zamanda kesinleşmiş
alanlarda projemizi geliştiri-
yoruz. Kapalı mekanların,
açık hava müzesinin tasarı-
mını devam ettiriyoruz. He-
defimiz 2 yıl içerisinde bunları
tamamlamak" dedi.

İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürü Rahim
Asal, "Peronun kaldırılmasıyla ortaya çıkan geç
Roma, erken Bizans yapısı 4-5. yüzyıla tarihle-
nen bir yapı kalıntısı var, çok güzel mimari plan
veren bir yapı. Bunun hemen bitişiğinde muhte-
melen orta Bizans döneminde maden ergitme
atölyesi gibi kullanıldığını tahmin ettiğimiz
ocaklar tespit ettik. Saray kalıntısı olacağını dü-
şündüğümüz binanın etrafındaki kalıntılar or-
taya çıkmaya başladı. Bir mimari bütünlük verip
bizim daha çok arkeolojik bilgiye ulaşmamızı
sağladı. Şu anda 45 alanda İstanbul Arkeoloji
Müzeleri Müdürlüğü arkeolojik kazı yapıyor.
Ama bu kadar sikke, özellikle de geç Roma,
erken Bizans sikkesine rastladığımız hiçbir alan
yok. Yaklaşık 12 bin civarında şu anda tespiti-
miz. Bir de sadece sayı değil, verdiği bilgiler de
çok önemli. Mesela Khalkedon'un ilk sikkelerin-
den biri, milattan önce 5. yüzyıla tarihlenen ilk
sikkelerinden biri burada kazı sırasında tabaka-
sında tespit edildi. Bu çok önemli bir şey. Daha
önceden vardı bu sikkelerden ama bir kazıda ilk
kez çıkıyor. Kazıda çıkmasının önemi de tabası
ve verdiği bilgiyi artırıyor" diye konuştu.

BİR KAZIDA İLK KEZ ÇIKIYOR!
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Oyuncakların
cinsiyeti olmaz

Türkiye ve Endonezya aşıda anlaştı
Kaliforniya, büyük perakendeci-
lerin oyuncakları ve çocuk
bakım ürünlerini cinsiyetten ba-
ğımsız bir şekilde sergilemesini
zorunlu kılan ilk ABD eyaleti
oldu. Vali Gavin Newsom tara-
fından imzalanan yeni yasayla,
mağazalarda ayrı ayrı erkek ve
kız bölümleri olması yasaklan-
mazken cinsiyetten bağımsız
ayrı bir kısmın bulunması zo-
runlu tutuluyor. Yeni kural,
çocuk oyuncakları ve bakım
ürünleri için geçerli olurken, kı-
yafetleri kapsamayacak. Kural-
lara uymayan şirketler, ilk
ihlallerinde 250 dolar, diğerle-
rinde 500 dolar para cezasına
çarptırılacak.

Mücadeleye yardımcı olacak

Geçen ay Kaliforniya Eyalet
Meclisi tarafından kabul edilen
yasa, 2024'te yürürlüğe ve 500
veya daha fazla çalışanı olan pe-
rakendeciler için geçerli olacak.
Yasanın kabul edilmesinin ar-
dından yapılan açıklamada, söz
konusu değişikliğin tüketicilerin
benzer ürünlerdeki haksız fiyat
farklılıklarını tespit etmesine ve
çocuk ürünlerinde cinsiyete da-
yalı önyargıyla mücadele etmeye
yardımcı olacağı belirtildi.

Modern düşüncenin antitezi

Yasanın yazarlarından Demo-
krat Meclis Üyesi Evan Low, ta-
sarının, annesine belirli bir
oyuncağı bulmak için neden er-
kekler bölümüne gitmesi gerekti-
ğini soran sekiz yaşındaki bir
kızdan esinlenerek tasarlandığını
söyledi. Low, "Oyuncakların
hangi cinsiyete uygun olduğuna
dair bir yapıyla ayrılması, dü-
şüncenin antitezidir" dedi. 

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Endo-
nezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi ile ba-
kanlıkta bir araya geldi. Bakan Çavuşoğlu ve
Marsudi, görüşmenin ardından ortak basın
toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu, Cumhurbaş-
kanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Endonezya'ya
bir ziyaret gerçekleştireceğini belirterek,
"Cumhurbaşkanımızın önümüzdeki dönemde
Endonezya'ya ziyaretini bugün değerlendir-
dik. İlişkilerimizi daha önce üst seviyeye çı-
karma kararı almıştık. Cumhurbaşkanımızın
ziyareti marjında Yüksek Düzeyli Stratejik
Konsey Toplantısı'nın ilkini de gerçekleştirmek
istiyoruz. Bu ilk zirvenin başarılı olması için
biz iki dışişleri bakanı olarak çalışmaya
devam edeceğiz. Bugün neler yapabileceği-

mizi konuştuk. Önümüzde taslak metinler var,
bizim tarafımızdan, Endonezya tarafından
bize iletilenler var. Bunları hızlandırarak zirve
marjında imzalamak istiyoruz. Bugün 2 bel-
geyi arkadaşlarımız imzaladı. Bu her bir belge
bizim Endonezya ile olan ikili ilişkilerimizi
daha da güçlendirmektedir. Özellikle ticaret,
savunma sanayi, sağlık başta olmak üzere her
alanda ilişkilerimizi daha da geliştirme konu-
sunda irademiz tamdır" şeklinde konuştu.

Ortak üretime geçiyoruz

Çavuşoğlu, bugün kabul ettikleri ortak bildiri
ile 'Seyahat Koridoru' düzenlemesini hayata
geçirdiklerini vurgulayarak, "Diğer taraftan aşı
sertifikalarının karşılıklı tanınmasını da bu

günkü bildirinin içine koyduk. Vatandaşları-
mızın karşılıklı ziyareti daha da kolaylaşmış
olacak. Aşı sertifikalarımız her iki ülkede ge-
çerli olacak. Endonezya vatandaşlarının 30
güne kadar vizesiz ülkemize seyahat etmesine
imkan tanıdığımızı bildirdik. Sağlık alanında
da imzalanan belge ile sadece pandemi döne-
minde birbirimize ilaç desteği değil, artık
ortak üretime geçiyoruz. Savunma sanayi ko-
nusunda da Endonezya ile son yıllarda
önemli yollar kat ettik. Orta ve uzun vadede
ortak üretim ve teknoloji transferini başarma-
mız lazım, TİKA ile imzalanan belge ile
üçüncü ülkelere kalkınma desteği vermek için
Türkiye ve Endonezya işbirliği yapacaktır" 
ifadelerini kullandı.

Almanya'da 26 Eylül'de yapılan se-
çimler sonrasında görevini devre-
decek olan Almanya Başbakanı

Angela Merkel, 16 Ekim'de Türkiye'yi zi-
yaret edecek. Alman hükümet sözcüsü
Steffen Seibert, başkent Berlin'de düzenle-
diği basın toplantısında Merkel'in 16
Ekim'de İstanbul'da Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceğini
açıkladı. Türkiye'nin  Almanya açısından
önemli ve yakın bir partner olduğuna işa-
ret eden Seibert, iki ülke arasında güçlü
bağlar  bulunduğunu söyledi. Almanya'da
milyonlarca insanın aile köklerinin Türki-
ye'de olduğunu ve bunun iki ülke arasında
kişisel bir köprü oluşturduğunu ifade
eden Seibert, "Bu nedenle bizim için
Alman hükümeti olarak Türkiye ile yakın,
yapıcı ve güvene dayalı bir işbirliği önem
taşıyor" diye konuştu. Görüş farklılığı ya-
şanan konularda da diyaloğun devamının
önemine vurgu yapan hükümet sözcüsü,
"Türkiye'nin jeostratejik konumu nede-
niyle bizi birbirimize bağlayan çeşitli ulus-
lararası konular var. Türkiye, NATO
partneridir" ifadesini kullandı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in, 16 Ekim Cumartesi günü Türkiye’yi ziyaret edeceği bildirildi

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de        Basın: (1464675)

İSPER AŞ MUHTELİF MARKA VE MODELDEKİ ARAÇLARINA ZORUNLU TRAFİK VE KASKO Sİ-
GORTASI HİZMET ALIMI İŞİ hizmet 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 :2021/606506
1-İdarenin
a) Adresi :Merkez mah.Silahtarağa cad. No:83/1 - 

EYÜPSULTAN/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası :2124447733 - 2123694303
c) Elektronik Posta Adresi :info@isper.istanbul
ç) İhale dokümanının görülebileceği 
internet adresi :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı :321 Adet Araçların Zorunlu Trafik Sigortası Hizmeti, 

347 Adet Araçların Kasko Teminatı Hizmeti
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde 
bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer :İsper A.Ş. Genel Müdürlük Merkez Mah. Silahtarağa 
Cad. No:83/1 Eyüpsultan/İstanbul

c) Süresi :İşe başlama tarihi 17.12.2021, işin bitiş tarihi 16.12.2022
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :İsper A.Ş. Genel Müdürlük Merkez Mah. Silahtarağa 

Cad. No:83/1 Eyüpsultan/İstanbul
b) Tarihi ve saati :04.11.2021 - 14:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak
kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel ola-
rak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
İhaleye teklif veren sigorta şirketleri kendilerine, Hazine Müsteşarlığı tarafından verilmiş, karayolu
motorlu araçlar mali sorumluluk sigortası branşında çalışmaya yetkili olduklarına dair ruhsatı ibraz
edeceklerdir. Acenteler ise; aracılığını yaptığı şirketin ruhsatına ilave olarak acentelik sözleşmesini
ve poliçe kesme yetki belgesini vereceklerdir
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 işin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi, teklif eki olarak tekliflerine
dahil edeceklerdir.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla
hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret
sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tari-
hinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın ko-
runduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin
% 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belge-
ler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu veya özel sektörde yapılan her türlü trafikve/veya kasko sigortası işleri benzer iş olarak 
kabul edilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
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 İsper A.Ş. Genel Müdürlük Merkez Mah. Silahtarağa Cad.
No:83/1 Eyüpsultan/İstanbul adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta
vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her
bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel
üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Sigorta Hizmetleri/0,80
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif
üzerinde bırakılacaktır.

İSPER AŞ MUHTELİF MARKA VE MODELDEKİ ARAÇLARINA ZORUNLU TRAFİK VE KASKO SİGORTASI HİZMET ALIMI İŞİ
İSPER İSTANBUL PERSONEL YÖNETİM A.Ş.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi ile yaptığı basın toplan-
tısında, "Aşı sertifikalarının karşılıklı tanınmasını bildirinin içine koyduk. Vatandaşlarımızın karşılıklı
ziyareti daha da kolaylaşmış olacak. Aşı sertifikalarımız her iki ülkede geçerli olacak" dedi
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Vatikan’a ayrıcalık!

Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesi, Belçika'da
rahiplerin kilisede cin-
sel istismarına maruz

bırakılan 24 kişinin aç-
tığı davayı, ‘Vatikan'ın
egemen dokunulmaz-

lığa sahip olduğu’ 
belirterek reddetti

Avrupa İnsan Hakları Mahke-
mesi (AİHM), Belçika'da rahip-
lerin cinsel istismarına maruz
bırakılan 24 kişinin açtığı davayı
reddetti. Katolik rahipler tara-
fından işlenen cinsel istismar
nedeniyle Vatikan'a yerel bir
mahkemede dava açılamayaca-
ğına hükmeden mahkeme, Vati-
kan'ın egemen dokunulmazlığa
sahip olduğunu belirtti.Yerel
mahkemenin, rahiplerin suisti-
malinin Vatikan'a atfedilmeye-
ceği yönündeki kararını
doğrulayan AİHM, Belçika
mahkemelerinin haklı olduğunu

ve mağdurların mahkemeye eri-
şim hakkından mahrum bırakıl-
madığını ifade etti. Konu
hakkında Vatikan'dan ya da cin-
sel istismara maruz bırakılan ki-
şilerden henüz yorum gelmedi.

Rapor açıklanmıştı

Söz konusu 24 kişi, on yıllardır
çocukları istismar eden Katolik
Kilisesindeki rahiplerin bu suç-
larının örtbas edilmesinden Va-
tikan'ın sorumlu olduğunu öne
sürüyordu. Belçika mahkemele-
rinin, Vatikan'ın egemen bir dev-
let olarak dokunulmazlığı göz

önüne alındığında, yargı yetkisi
olmadığına karar vermesinin ar-
dından 24 kişi, AİHM'ye baş-
vurmuştu. Fransa'da da 5
Ekim'de kiliselerdeki çocuklara
yönelik cinsel istismar raporu
açıklanmıştı. Raporlara göre,
Fransa'daki kiliselerde 1950'den
bu yana 216 bin çocuğun cinsel
istismara maruz bırakıldığı tes-
pit edilmişti. Kiliselerde Cinsel
İstismar Bağımsız Komisyonu
(CIASE) Başkanı Jean-Marc
Sauve, Katolik Kilisesinin cinsel
istismar olaylarına karşı gerekli
önlemleri almadığını belirtmişti.
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Y urt dışında çalışma, yerleşim ve
aile vizesi başvurularında popü-
lerliği katlanarak artan ülkelerin

başında İngiltere geliyor. İngiltere vize
başvuruları konusunda sektörün önde
gelen kurumlarından Visavis Vize Danış-
manlık’ın açıkladığı verilere göre, yalnızca
son bir yılda İngiltere’de çalışma vizesine
Türkiye’den başvuranların sayısı 35 bin
olarak kayıtlara geçti. Başvuru sürecinde
İngilizce dil yeterliliğinin kritik önem taşı-
dığını belirten Visavis Vize Danışmanlık
kurucusu Hüseyin Arslan “Vize başvurusu
yapan kişiler İngilizce dil seviyelerini, İn-
giltere Vize Departmanı'nın (UKVI) belir-
lediği sınavlara girerek ispatlayabiliyor.
UKVI’ın aile birleşimi, çalışma izni ve yer-
leşim gibi alanlarda vize başvurularında
kabul ettiği sınavlar arasında ise dünyanın
önde gelen eğitim kurumu Pearson tara-
fından yapılan PTE Academic UKVI ve
PTE HOME yer alıyor” diye konuştu.

30 saatte açıklanıyor

Söz konusu sınavlara ilişkin ayrıntıları ak-
taran Pearson PTE Ortadoğu, Kuzey Af-
rika, Türkiye İş Geliştirme ve Satış
Müdürü İpek Aydın ise “Pearson olarak

PTE UKVI sınavını haftanın her günü;
PTE HOME sınavını ise Cumartesi,
Pazar ve Pazartesi olmak üzere haftanın 3
günü düzenliyoruz. Aile Birleşimi Vizesi
ve Şirket Temsilci Vizesi başvuruları için
PTE HOME A1, Yerleşim Vizesi başvu-
rusu içinse PTE HOME B1 sınavlarına
ihtiyaç duyuluyor. PTE Academic UKVI
sınavı ise Girişimci Vizesi, Yatırımcı Vizesi
ve Nitelikli Çalışan Vizesi için isteniyor.
PTE HOME Sınavında geçti ya da kaldı
olarak iki sonuç alınabilirken, PTE UKVI
Sınavı 10-90 skalasında puanlanıyor. Bu
sınavlara girmeyi düşünen adaylar, dile-
dikleri tarihlerde kolaylıkla yer bulabiliyor.
Her iki sınav da ortalama 30 saat içeri-
sinde açıklanıyor” ifadelerini kullandı.

Çok daha ekonomik

Adayların Pearson çatısı altında düzenle-
nen bu sınavlarda yaşadıkları deneyimden
son derece mutluluk duyduklarını belirten
Arslan, “PTE Home sınavına katılırken
adaylarımızın yaşadığı deneyim bizim için
de oldukça önemli. Sınava katılmak için
kendilerine uygun tarih ve saat için kolay-
lıkla sınav oturumu bulabiliyorlar. Kay-
dolmadan önce sınavla ilgili

yönlendirilmeler alıyorlar. Bu aşamada
adaylarımız, PTE Türkiye ofisiyle doğru-
dan iletişim kurabiliyor. Ayrıca PTE
Home sınavının diğer alternatiflere naza-
ran daha ekonomik olması, yine Türki-
ye’deki İngiliz makamlarına yapılacak
puan sistemli vizelerde tercih edilmesinin
önemli bir nedeni olarak karşımıza çıkıyor.
Bizler Visavis Ailesi olarak bu avantajların
sağladığı memnuniyet ile PTE Home sı-
navını tavsiye etmeye devam edeceğiz”
ifadeleriyle sözlerini noktaladı. DHA

HER yaştan kişinin okul çağı
başlangıcında ve çocuklu-
ğunda vaz geçilmezi olan to-

humdan bitki yetiştirme yönteminin
günümüze uyarlanmış hali İstanbul Bilgi
Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Endüstri-
yel Tasarım Bölümü 2021 yılı mezunu
Müge Yeniada’dan geldi.

Okuryazarlık artacak 

Yeniada, birçok çocuk gelişimci ve anneyle
yaptığı görüşmeler sonucunda hayata ge-
çirdiği projesiyle okul öncesi çağdaki ço-
cukların (4-7 yaş) ekolojik okuryazarlığını
artırmayı hedefliyor. Bir çekirdekten bitki
yetiştirme kiti tasarlayan başarılı öğrenci,
kitin içerisine hedeflediği yaş grubundaki-
ler için ergonomilerine uygun çekirdek
toplama ve ekim süreçlerine uygun el alet-
leri ile tohumun ekilmesi ve saklanması
için çeşitli ürünler yer alıyor. Ürünlerin
malzemelerini ve üretim yöntemlerini do-
ğaya zarar vermeyen ahşap, porselen ve
geri dönüştürülmüş karton gibi malzeme-
lerden tercih eden Yeniada, kendisi de sü-
recin en başından beri projesiyle paralel

olarak çekirdekten domates yetiştiriyor.

Toprağa kazandırılacak 

Projesinde yaratmak istediği iki temel un-
surdan bahseden Yeniada, “BİLGİ Mi-
marlık Fakültesi’nden Prof. Dr. Özlem Er,
Dr. Öğr. Üyesi Selin Gürdere Akdur, Refik
Burak Atatür, Yetkin Yazıcı, Ar. Gör.
Gizem Öz yürütücülüğünde ve Gözde Şe-
kercioğlu mentorluğunda hayata geçirdi-
ğim bitirme projem ile çocuk ve ebeveynin
arasındaki ilişkiyi verimli bir şekilde arttır-
mayı ve tohumun potansiyeli ile
meyve/sebze atıklarının toprağa geri dönü-
şümünü sağlamayı hedefliyorum. Proje-
min şu an çalışan bir prototipi var.
Kendim de sürecin en başından beri pro-
jemle paralel olarak çekirdekten domates
yetiştiriyorum. Bu süreçte tek yıllık bitkileri
yetiştirmeyle ilgili her şeyi öğrendim diye-
bilirim. Çeşitli bitki yetiştiricileriyle görüş-
tüm ve bir permakültür çiftliğini ziyaret
etme imkânı buldum. Konunun uzmanla-
rından aklımdaki tüm sorulara yanıt bul-
duktan sonra kendi domateslerimi
marketten aldığım domateslerin çekirdek-

DIL SORUNUNA
YENI COZUM
DIL SORUNUNA
YENI COZUM
DIL SORUNUNA
YENI COZUM
DIL SORUNUNA
YENI COZUM
DIL SORUNUNA
YENI COZUM
DIL SORUNUNA
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Son bir yılda Türkiye’den 35 bin kişi İngiltere’de çalışma vize-
sine başvurdu. Bu süreçte İngilizce dil yeterliliğinin belirleyici

bir kriter olduğuna dikkat çeken Visavis Vize Danışmanlık 
kurucusu Hüseyin Arslan “Aile birleşimi, çalışma izni ve yerle-

şim gibi alanlarda vize başvurularında kabul edilen sınavların
arasında, dünyanın önde gelen eğitim kurumu Pearson tarafın-

dan yapılan PTE Academic UKVI ve PTE HOME yer alıyor” dedi.

Yunus Emre anlatılacak
UNESCO'nun 2021 yılını Hacı Bektaş-ı Veli ve Yunus Emre yılı ilan etmesi çerçevesinde Küçükçekmece
Belediyesi düşünce ve öğretileriyle asırlardır sevgi, birlik ve barışı öğütleyen Anadolu bilgelerini ve
felsefelerini, yıl boyunca düzenleyeceği sanatsal etkinliklerle anlatacak ve yaşatacak.

BU kapsamda, Küçükçekmece Be-
lediyesi Kültür ve Sosyal İşler Mü-
dürü Güney Özkılınç komşu

ilçelerin belediye başkanlarına, Küçükçek-
mece Belediye Başkanı Kemal Çebi adına bir
dizi ziyaret gerçekleştirecek. Kurban Bayramı
öncesi Başakşehir, Bağcılar, Bahçelievler, Av-
cılar, Bakırköy’ün Belediye Başkanlarını ziya-
ret edecek olan Özkılınç, Yunus Emre ve
Hacı Bektaş-ı Veli’nin eserlerini hediye ede-
rek, birlik ve beraberlik mesajı verecek.

Pekiştirmek istiyoruz 

Barışı, sevgiyi, ilmi kendilerine rehber kılan
iki büyük ismin felsefeleri ve ışığında bir dizi
etkinlikler gerçekleştireceklerini ifade eden
Belediye Başkanı Kemal Çebi, “Anadolu’nun
her rengini taşıması açısından zengin demo-
grafik yapısıyla nam salan Küçükçekmece-
mizde, böyle bir misyon edinmekten onur
duyuyoruz. Hacı Bektaş-ı Veli'nin aramızdan
ayrılışının 750. yıl dönümü, Yunus Emre’nin
ise 700. yıl dönümünde belediyelerimiz ara-
sında bir kültür köprüsü kurarak, dostluğu-
muzu pekiştirmek istiyoruz. Hacı Bektaş-ı
Veli ve Yunus Emre savaş yerine barışı, düş-
manlık yerine dostluğu, kin yerine hoşgörüyü
benimseyen hümanist anlayışlarıyla yüzyıl-
lardır günümüz toplumlarına ışık tutmakta-
dırlar. İlçemizde düzenleyeceğimiz sanatsal
etkinliklerle, Anadolumuzun iki büyük ismini
pusula edinip, felsefelerini yaşatarak, birlik
ve beraberlik mesajları vereceğiz” diye ko-
nuştu.

Antakya Medeniyetler Korosu

Türk tarihi, dili, medeniyeti bakımından kül-

tür mirasımızı mayalayan evrensel değerleri-
miz Hacı Bektaş-ı Veli ve Yunus Emre Kü-
çükçekmece’de sanatsal etkinliklerle de
yaşatılacak. Bu kapsamda, farklı millet ve
mezheplerden müzisyenlerin oluşturduğu,
birbirlerinin ilahisini, türküsünü, ezgisini aynı
neşeyle okuyan "Antakya Medeniyetler Ko-
rosu" Yunus Emre ve Hacı Bektaş özel reper-
tuarıyla Eylül ayında Küçükçekmece’de
sahne alacak. 

40 sanatçı 40 eser

Küçükçekmece Belediyesi Güzel Sanatlar

Akademisi’nden 40 sanatçının katılımıyla
Resim, Kaligrafi, Fotoğraf, Minyatür, Ebru,
Kat’ı, Graffiti, Heykel, Çini, Hat başta olmak
üzere farklı disiplinlerden oluşan branşlarda
40 eserden oluşan Hacı Bektaş-ı Veli ve
Yunus Emre konulu sergi de Ekim ayında
sanatseverlerle buluşturulacak. Küçükçek-
mece Belediyesi etkinlikler kapsamında, bün-
yesindeki 4 büyük otobüsün dış giydirme ve
tasarımlarını da Anadolu Erenleri’nin fotoğ-
rafları ve felsefesini temsil eden sözlerle kap-
latacak. Otobüsler yıl boyunca ilçe genelinde
yeni yüzüyle hizmet verecek.

ÇOCUKLAR için eğlenceli kolay öğ-
renme videoları sunan global marka
Da Vinci Kids, sosyal medya plat-
formlarının en dikkat çekicilerinden

biri olan TikTok tarafından düzenlenen 202
YazFest’e eğitici ve eğlenceli videolarıyla farklı
bir hava getirmeye hazırlanıyor. Da Vinci Kids,
yazın enerjisini yansıtacak olan TikTok 2021
YazFest’te “İşlevsel Sanat, Yaratıcı Aktiviteler
ve Genç Şef Matilda Ramsay” ile yer alacak.
TikTok YazFest kampanyasında ayrıca, moda,
güzellik, yemek, eğitim, müzik ve günlük yaşam
gibi birçok kategoride içerik de bulunacak.
Çocukların okulda öğrendiklerini tamamlayan

ve geliştiren mobil eğitim uygulaması olan Da
Vinci Kids, ‘‘Her Gün Yeni Bir Şeyler Keşfedin“
sloganıyla yeni bir dönemin de başlangıcını ya-
parken, TikTok gibi farklı mecralar için de eği-
tici ve eğlenceli videolar üretiyor.
Yaz aylarında tatil yaparken çocuk-
larının geri kaldığı konulardaki ek-
siklerini tamamlamak isteyen Da
Vinci Kids kullanıcıları, Da Vinci
Kids’in sıkılmadan eğlenceli öğ-
renme sunan videolarına TikTok
üzerinden de istedikleri zaman dile-
dikleri yerde ulaşabilecekler. 5-12
yaş grubuna dahil olan çocuklar

için Bilimi Kendin Yap, Matematik, Fen Bilim-
leri, Türkçe, Biyoloji, Uzay Bilimi, Teknoloji,
Doğa, Kültür ve 21.Yüzyıl becerileri gibi bir
çok derste faydalanılabilinen “neden ve nasıl“

ilişkisine dayalı videolarla öğreten
mobil oyunlar da Da Vinci Kids uy-
gulamasında yerini alıyor.  Da Vinci
Kids mobil uygulaması, çocukların
yaşlarına göre 6 farklı profile kadar
oluşturulabiliyor ve bir hesaba 6
farklı cihazdan erişilirken; mobil te-
lefon, tablet ve televizyon gibi inter-
nete bağlı tüm cihazlardan
indirilerek de kullanılabiliyor.

Ekolojik okuryazarlık 
İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Endüstriyel Tasarım Bölümü mezunu Müge
Yeniada, bitirme projesi kapsamında çekirdekten bitki yetiştirme kiti yaparak nostaljik
fasulye deneyini günümüze taşıdı.  Projeyle çocukların ekolojik okuryazarlığının ve
çocukla ebeveynin arasındaki ilişkinin verimli bir şekilde artırılması hedefleniyor

‘Da Vinci Kids’ Tiktok YazFest’de 
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Y urt dışında çalışma, yerleşim ve
aile vizesi başvurularında popü-
lerliği katlanarak artan ülkelerin

başında İngiltere geliyor. İngiltere vize
başvuruları konusunda sektörün önde
gelen kurumlarından Visavis Vize Danış-
manlık’ın açıkladığı verilere göre, yalnızca
son bir yılda İngiltere’de çalışma vizesine
Türkiye’den başvuranların sayısı 35 bin
olarak kayıtlara geçti. Başvuru sürecinde
İngilizce dil yeterliliğinin kritik önem taşı-
dığını belirten Visavis Vize Danışmanlık
kurucusu Hüseyin Arslan “Vize başvurusu
yapan kişiler İngilizce dil seviyelerini, İn-
giltere Vize Departmanı'nın (UKVI) belir-
lediği sınavlara girerek ispatlayabiliyor.
UKVI’ın aile birleşimi, çalışma izni ve yer-
leşim gibi alanlarda vize başvurularında
kabul ettiği sınavlar arasında ise dünyanın
önde gelen eğitim kurumu Pearson tara-
fından yapılan PTE Academic UKVI ve
PTE HOME yer alıyor” diye konuştu.

30 saatte açıklanıyor

Söz konusu sınavlara ilişkin ayrıntıları ak-
taran Pearson PTE Ortadoğu, Kuzey Af-
rika, Türkiye İş Geliştirme ve Satış
Müdürü İpek Aydın ise “Pearson olarak

PTE UKVI sınavını haftanın her günü;
PTE HOME sınavını ise Cumartesi,
Pazar ve Pazartesi olmak üzere haftanın 3
günü düzenliyoruz. Aile Birleşimi Vizesi
ve Şirket Temsilci Vizesi başvuruları için
PTE HOME A1, Yerleşim Vizesi başvu-
rusu içinse PTE HOME B1 sınavlarına
ihtiyaç duyuluyor. PTE Academic UKVI
sınavı ise Girişimci Vizesi, Yatırımcı Vizesi
ve Nitelikli Çalışan Vizesi için isteniyor.
PTE HOME Sınavında geçti ya da kaldı
olarak iki sonuç alınabilirken, PTE UKVI
Sınavı 10-90 skalasında puanlanıyor. Bu
sınavlara girmeyi düşünen adaylar, dile-
dikleri tarihlerde kolaylıkla yer bulabiliyor.
Her iki sınav da ortalama 30 saat içeri-
sinde açıklanıyor” ifadelerini kullandı.

Çok daha ekonomik

Adayların Pearson çatısı altında düzenle-
nen bu sınavlarda yaşadıkları deneyimden
son derece mutluluk duyduklarını belirten
Arslan, “PTE Home sınavına katılırken
adaylarımızın yaşadığı deneyim bizim için
de oldukça önemli. Sınava katılmak için
kendilerine uygun tarih ve saat için kolay-
lıkla sınav oturumu bulabiliyorlar. Kay-
dolmadan önce sınavla ilgili

yönlendirilmeler alıyorlar. Bu aşamada
adaylarımız, PTE Türkiye ofisiyle doğru-
dan iletişim kurabiliyor. Ayrıca PTE
Home sınavının diğer alternatiflere naza-
ran daha ekonomik olması, yine Türki-
ye’deki İngiliz makamlarına yapılacak
puan sistemli vizelerde tercih edilmesinin
önemli bir nedeni olarak karşımıza çıkıyor.
Bizler Visavis Ailesi olarak bu avantajların
sağladığı memnuniyet ile PTE Home sı-
navını tavsiye etmeye devam edeceğiz”
ifadeleriyle sözlerini noktaladı. DHA

HER yaştan kişinin okul çağı
başlangıcında ve çocuklu-
ğunda vaz geçilmezi olan to-

humdan bitki yetiştirme yönteminin
günümüze uyarlanmış hali İstanbul Bilgi
Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Endüstri-
yel Tasarım Bölümü 2021 yılı mezunu
Müge Yeniada’dan geldi.

Okuryazarlık artacak 

Yeniada, birçok çocuk gelişimci ve anneyle
yaptığı görüşmeler sonucunda hayata ge-
çirdiği projesiyle okul öncesi çağdaki ço-
cukların (4-7 yaş) ekolojik okuryazarlığını
artırmayı hedefliyor. Bir çekirdekten bitki
yetiştirme kiti tasarlayan başarılı öğrenci,
kitin içerisine hedeflediği yaş grubundaki-
ler için ergonomilerine uygun çekirdek
toplama ve ekim süreçlerine uygun el alet-
leri ile tohumun ekilmesi ve saklanması
için çeşitli ürünler yer alıyor. Ürünlerin
malzemelerini ve üretim yöntemlerini do-
ğaya zarar vermeyen ahşap, porselen ve
geri dönüştürülmüş karton gibi malzeme-
lerden tercih eden Yeniada, kendisi de sü-
recin en başından beri projesiyle paralel

olarak çekirdekten domates yetiştiriyor.

Toprağa kazandırılacak 

Projesinde yaratmak istediği iki temel un-
surdan bahseden Yeniada, “BİLGİ Mi-
marlık Fakültesi’nden Prof. Dr. Özlem Er,
Dr. Öğr. Üyesi Selin Gürdere Akdur, Refik
Burak Atatür, Yetkin Yazıcı, Ar. Gör.
Gizem Öz yürütücülüğünde ve Gözde Şe-
kercioğlu mentorluğunda hayata geçirdi-
ğim bitirme projem ile çocuk ve ebeveynin
arasındaki ilişkiyi verimli bir şekilde arttır-
mayı ve tohumun potansiyeli ile
meyve/sebze atıklarının toprağa geri dönü-
şümünü sağlamayı hedefliyorum. Proje-
min şu an çalışan bir prototipi var.
Kendim de sürecin en başından beri pro-
jemle paralel olarak çekirdekten domates
yetiştiriyorum. Bu süreçte tek yıllık bitkileri
yetiştirmeyle ilgili her şeyi öğrendim diye-
bilirim. Çeşitli bitki yetiştiricileriyle görüş-
tüm ve bir permakültür çiftliğini ziyaret
etme imkânı buldum. Konunun uzmanla-
rından aklımdaki tüm sorulara yanıt bul-
duktan sonra kendi domateslerimi
marketten aldığım domateslerin çekirdek-

DIL SORUNUNA
YENI COZUM
DIL SORUNUNA
YENI COZUM
DIL SORUNUNA
YENI COZUM
DIL SORUNUNA
YENI COZUM
DIL SORUNUNA
YENI COZUM
DIL SORUNUNA
YENI COZUM

Son bir yılda Türkiye’den 35 bin kişi İngiltere’de çalışma vize-
sine başvurdu. Bu süreçte İngilizce dil yeterliliğinin belirleyici

bir kriter olduğuna dikkat çeken Visavis Vize Danışmanlık 
kurucusu Hüseyin Arslan “Aile birleşimi, çalışma izni ve yerle-

şim gibi alanlarda vize başvurularında kabul edilen sınavların
arasında, dünyanın önde gelen eğitim kurumu Pearson tarafın-

dan yapılan PTE Academic UKVI ve PTE HOME yer alıyor” dedi.

Yunus Emre anlatılacak
UNESCO'nun 2021 yılını Hacı Bektaş-ı Veli ve Yunus Emre yılı ilan etmesi çerçevesinde Küçükçekmece
Belediyesi düşünce ve öğretileriyle asırlardır sevgi, birlik ve barışı öğütleyen Anadolu bilgelerini ve
felsefelerini, yıl boyunca düzenleyeceği sanatsal etkinliklerle anlatacak ve yaşatacak.

BU kapsamda, Küçükçekmece Be-
lediyesi Kültür ve Sosyal İşler Mü-
dürü Güney Özkılınç komşu

ilçelerin belediye başkanlarına, Küçükçek-
mece Belediye Başkanı Kemal Çebi adına bir
dizi ziyaret gerçekleştirecek. Kurban Bayramı
öncesi Başakşehir, Bağcılar, Bahçelievler, Av-
cılar, Bakırköy’ün Belediye Başkanlarını ziya-
ret edecek olan Özkılınç, Yunus Emre ve
Hacı Bektaş-ı Veli’nin eserlerini hediye ede-
rek, birlik ve beraberlik mesajı verecek.

Pekiştirmek istiyoruz 

Barışı, sevgiyi, ilmi kendilerine rehber kılan
iki büyük ismin felsefeleri ve ışığında bir dizi
etkinlikler gerçekleştireceklerini ifade eden
Belediye Başkanı Kemal Çebi, “Anadolu’nun
her rengini taşıması açısından zengin demo-
grafik yapısıyla nam salan Küçükçekmece-
mizde, böyle bir misyon edinmekten onur
duyuyoruz. Hacı Bektaş-ı Veli'nin aramızdan
ayrılışının 750. yıl dönümü, Yunus Emre’nin
ise 700. yıl dönümünde belediyelerimiz ara-
sında bir kültür köprüsü kurarak, dostluğu-
muzu pekiştirmek istiyoruz. Hacı Bektaş-ı
Veli ve Yunus Emre savaş yerine barışı, düş-
manlık yerine dostluğu, kin yerine hoşgörüyü
benimseyen hümanist anlayışlarıyla yüzyıl-
lardır günümüz toplumlarına ışık tutmakta-
dırlar. İlçemizde düzenleyeceğimiz sanatsal
etkinliklerle, Anadolumuzun iki büyük ismini
pusula edinip, felsefelerini yaşatarak, birlik
ve beraberlik mesajları vereceğiz” diye ko-
nuştu.

Antakya Medeniyetler Korosu

Türk tarihi, dili, medeniyeti bakımından kül-

tür mirasımızı mayalayan evrensel değerleri-
miz Hacı Bektaş-ı Veli ve Yunus Emre Kü-
çükçekmece’de sanatsal etkinliklerle de
yaşatılacak. Bu kapsamda, farklı millet ve
mezheplerden müzisyenlerin oluşturduğu,
birbirlerinin ilahisini, türküsünü, ezgisini aynı
neşeyle okuyan "Antakya Medeniyetler Ko-
rosu" Yunus Emre ve Hacı Bektaş özel reper-
tuarıyla Eylül ayında Küçükçekmece’de
sahne alacak. 

40 sanatçı 40 eser

Küçükçekmece Belediyesi Güzel Sanatlar

Akademisi’nden 40 sanatçının katılımıyla
Resim, Kaligrafi, Fotoğraf, Minyatür, Ebru,
Kat’ı, Graffiti, Heykel, Çini, Hat başta olmak
üzere farklı disiplinlerden oluşan branşlarda
40 eserden oluşan Hacı Bektaş-ı Veli ve
Yunus Emre konulu sergi de Ekim ayında
sanatseverlerle buluşturulacak. Küçükçek-
mece Belediyesi etkinlikler kapsamında, bün-
yesindeki 4 büyük otobüsün dış giydirme ve
tasarımlarını da Anadolu Erenleri’nin fotoğ-
rafları ve felsefesini temsil eden sözlerle kap-
latacak. Otobüsler yıl boyunca ilçe genelinde
yeni yüzüyle hizmet verecek.

ÇOCUKLAR için eğlenceli kolay öğ-
renme videoları sunan global marka
Da Vinci Kids, sosyal medya plat-
formlarının en dikkat çekicilerinden

biri olan TikTok tarafından düzenlenen 202
YazFest’e eğitici ve eğlenceli videolarıyla farklı
bir hava getirmeye hazırlanıyor. Da Vinci Kids,
yazın enerjisini yansıtacak olan TikTok 2021
YazFest’te “İşlevsel Sanat, Yaratıcı Aktiviteler
ve Genç Şef Matilda Ramsay” ile yer alacak.
TikTok YazFest kampanyasında ayrıca, moda,
güzellik, yemek, eğitim, müzik ve günlük yaşam
gibi birçok kategoride içerik de bulunacak.
Çocukların okulda öğrendiklerini tamamlayan

ve geliştiren mobil eğitim uygulaması olan Da
Vinci Kids, ‘‘Her Gün Yeni Bir Şeyler Keşfedin“
sloganıyla yeni bir dönemin de başlangıcını ya-
parken, TikTok gibi farklı mecralar için de eği-
tici ve eğlenceli videolar üretiyor.
Yaz aylarında tatil yaparken çocuk-
larının geri kaldığı konulardaki ek-
siklerini tamamlamak isteyen Da
Vinci Kids kullanıcıları, Da Vinci
Kids’in sıkılmadan eğlenceli öğ-
renme sunan videolarına TikTok
üzerinden de istedikleri zaman dile-
dikleri yerde ulaşabilecekler. 5-12
yaş grubuna dahil olan çocuklar

için Bilimi Kendin Yap, Matematik, Fen Bilim-
leri, Türkçe, Biyoloji, Uzay Bilimi, Teknoloji,
Doğa, Kültür ve 21.Yüzyıl becerileri gibi bir
çok derste faydalanılabilinen “neden ve nasıl“

ilişkisine dayalı videolarla öğreten
mobil oyunlar da Da Vinci Kids uy-
gulamasında yerini alıyor.  Da Vinci
Kids mobil uygulaması, çocukların
yaşlarına göre 6 farklı profile kadar
oluşturulabiliyor ve bir hesaba 6
farklı cihazdan erişilirken; mobil te-
lefon, tablet ve televizyon gibi inter-
nete bağlı tüm cihazlardan
indirilerek de kullanılabiliyor.

Ekolojik okuryazarlık 
İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Endüstriyel Tasarım Bölümü mezunu Müge
Yeniada, bitirme projesi kapsamında çekirdekten bitki yetiştirme kiti yaparak nostaljik
fasulye deneyini günümüze taşıdı.  Projeyle çocukların ekolojik okuryazarlığının ve
çocukla ebeveynin arasındaki ilişkinin verimli bir şekilde artırılması hedefleniyor

‘Da Vinci Kids’ Tiktok YazFest’de 
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Osmanlı Padişahı 
Fatih Sultan Mehmed 
Han tarafından Ve-

zir-i Azam Zağanos Paşa’nın 
imaretleri için verdiği Hicri 866 
tarihli (1462) ferman, Lond-
ra’da müzayedeye çıkıyor. 21 
Ekim’deki, Fatih Sultan Meh-
med Han’a ait tuğralı ferma-
nın satışı merakla bekleniyor. 
Ferman, Bismillah ile başlıyor. 
Arapça el yazısı ile siyah 
mürekkeple yazılmış. Merhum 

Zağanos Paşanın vakfı yazısı 
kırmızı bir dokuma ile kısmen 
güçlendirilmiş. Yazıların al-
tında fermana tanık olanların 
imzası var. Fermanın üzerinde 
Fatih Sultan Mehmetin tuğrası 
var. Son satırda da tarih bu-
lunuyor. 1-10 Cemaziyelevvel 
866 (01-10 Şubat 1462) tari-
hindeki fermanda yazılanlar 
kısaca şöyle: Ferman Zağanos 
Paşanın Balıkesirde yaptırdığı 
imaret için Saruhan Sancağına 

bağlı Danişmendli, Süleymanlı 
Büyük Meder, Küçük Meder, 
Maracaviran, Numanlı köyleri 
ile Balıkesire bağlı At ve Tür-
keli köyleri ile yine Balıkesirde 
Bakırcılar ve Mellahlar çarşı-
sında vakfettiği dükkanların 
Fatih tarafından koruma altına 
alındığı ilan ediliyor. Ferman 
da tanık olarak Kirmastı Kadı-
sı, Beytülmal Müfettişi, Evkaf 
Nazırı, Mihaliç ve Balıkesir 
Kadılarının da onayları var.

FATiH’iN FERMANI
müzayedeye çıkıyor

Fatih Sultan 
Mehmed tara-
fından Zağa-
nos Paşa’nın 
imaretleri için 
verdiği ferman, 
Londra’da 
müzayedeye 
çıkıyor. Açılışı 
1 milyon lira 
olacak tuğralı 
fermanın 21 
Ekim’deki satışı 
merakla bekle-
niyor

FERMANIN satışını yapan 
mezat sahibi Plakas Aucti-
ons, fermanın 114 santim 
uzunluğunda ve 20,5 santim 
genişliğinde, 21 kat, kırmızı 

tekstil ile kısmi güçlendirme-
ler yapılmış bir eser olduğunu 
belirtirken açılış fiyatının da 
80 bin paund (980 bin TL) 
olduğunu söylüyor.

Yaklaşık 1 milyon lira  

BOLONYA’DAN Floransa’ya uzanan 
bu yola neden La Via degli Dei yani 
Tanrıların Yolu dendiğini de aktaran 
yazar, “Bizi Paganizm’e kadar götürü-
yor. Parkuru geçerken aşmak zorunda 
olduğumuz dağların isimleri, Pagan 
tanrılarının isimlerini taşıyor. Monte 
Adone, Monte Venere ve Monte Luario 
bunlardan birkaçı. Yolda ve konakladı-
ğım yerlerde karşılaştığım kişiler, Türk 
olduğumu öğrenince büyük bir şaşkınlık 
yaşadı. Bu yolda ilk defa bir Türk gör-
düklerini söylediler. Pandemi sebebiyle 
çok fazla turistle karşılaşmadım. Bu 
da bana tüm yolculuğu İtalyanlarla 
geçirme, onların kültürlerini çok daha 
yakından gözlemleme fırsatı verdi” diye 
konuştu.Yolda karşılaştığı herkesin 
birbirine “Bu yolu neden yürüyorsun?” 
sorusunu sorduğunu söyleyen Kutluer, 
“Herkesin cevabı elbette ki farklıydı 
ancak bu cevapların odak noktasında 
doğanın sunduğu güzelliklerle yaşamın 
yoğunluğundan biraz uzak kalabilmek 
yatıyordu. Ben de öyle yaptım ve yürü-
yüş boyunca bol bol kendimle kalarak 
sayfalarca not aldım. La Via degli Dei 
notları yeni kitabımda kendine geniş yer 
bulacak” diyerek sözlerini bitirdi.

Coğrafya Lezzettir temasıyla bu yıl 5. Kez gerçekleşen 
Uluslararası Adana Lezzet Festivali 3 gün boyunca 285 

bin ziyaretçiyi ağırladı. 51 konuşmacı ve 23 şefin katıldığı 
konferans ve lezzet sahneleriyle ziyaretçilerine keyifli anlar 
yaşatan festivalde, 100’den fazla marka ürünleriyle yer aldı

FESTiVALiN TADI 
DAMAKTA KALDI

11 bin yatak kapasitesine sahip Adana’da 
tüm otellerin dolduğu festival döneminde, 
Tarsus ve Mersin gibi çevre il ve ilçelerde-

ki turistik tesislerin de doluluk oranlarında artış 
yaşandı. Adana gastronomi kültürünün tanıtımına 
büyük katkı sağlayan festival, 3 gün boyunca şehrin 
ekonomisine 150 milyon TL’lik katkı sağladı. Adana 
Valiliği’nin ev sahipliğinde Adana Merkez Park’ta 
“Coğrafya Lezzettir” temasıyla gerçekleşen 5. 
Uluslararası Adana Lezzet Festivali, Adana halkının 
yanı sıra Türkiye’nin dört bir yanından 285 bin kişiyi 
ağırladı. 51 konuşmacının yer aldığı festivalin Lezzet 
Sahnesi’nde ise 23 yerel, ulusal ve uluslararası şef, 
özel sahne sunumları ile Adana mutfağının lezzetle-
rini kendilerine has tarifleri ile yorumladı. Festival-
de Adana’nın 100’den fazla yerel markası yöresel 
lezzetlerini ziyaretçilerle buluşturdu. 

Gençler sertifika aldı
Turistlerin gecelik harcama tutarının 61 dolar oldu-
ğu 2020 verilerine göre bu oran Adana’da festival 
döneminde kişi başı yüzde 200 artış sağladı. 11 
bin yatak kapasiteli Adana’da otellerin tamamının 
dolduğu festival döneminde Tarsus ve Mersin’de de 
doluluk oranlarında ciddi artış yaşandı. Festivalin bu 
yılki ilklerinde genç şeflerin Adana kebabı ustalık 
eğitimi de yer alıyordu. Türkiye genelinde gastrono-
mi ve mutfak sanatları fakültelerinde öğrenim gören 
21 öğrenci katıldığı eğitimlerle tescilli Adana kebap 
ustası sertifikalarının sahibi oldu. Adana Ticaret 
Odası iş birliğiyle düzenlenen eğitimlerde sertifi-
kalarını alan genç şefler Adana mutfak gönüllüsü 
olarak meslek hayatlarına devam edecek. 

Dönüşüme katkı sağlandı
Festivalin bu yılki önemli gündem konularından biri 
olarak ele alınan sürdürülebilir gelecek kapsamın-
da, tüm atıklar kaynağında ayrıştırılarak dönüşüme 
gönderildi. Bu kapsamda toplanan 50 litre bitkisel 
yağ, 3 buçuk ton ambalaj atığı ve 10 ton evsel atık 
dönüşüme gönderildi. Festivalde toplanan plastik 
kapaklar ise Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği’nin 
(TOFD) Hayata Kapak Olsun kampanyasına destek 
oldu. Festivalde toplanan çiğ sebze ve meyve atıkları 
ise Şef ve Sosyal Girişimci Ebru Baybara Demir’in 
yürüttüğü “Yaşamı İyileştiriyoruz” projesinden alı-
nan ilham ile komposta dönüştürülmek üzere Atık-
sız Şehir Adana – Topraktan Toprağa Biyobozunur 
Atık Projesi için kullanıldı.  Festivalde toplanan çiğ 
sebze meyve atığıyla elde edilen kompost, tarım 
topraklarının iyileştirilmesi için çiftçilere ücretsiz 
verilmek üzere kullanılacak. 

İtalya’ya taşınma sürecini anlattığı “Tür-
kiye’den Gitmek: İtalya’ya Uzanan Bir 
Göç Hi-kayesi” adlı kitabın yazarı Gökhan 

Kutluer, bir sırt çantasına sığabilecek kadar az 
eş-yayla Bolonya’dan Floransa’ya yürüdü. Kut-
luer, 132 kilometrelik “Tanrıların Yolu”nu (La 
Via degli Dei) 5 günde tamamladı. Bu yürüyüş 
sayesinde doğa ve insan öyküleri-yle kendi göç 
hikayemi daha da zenginleştirdim” diyen yazar, 
yürüyüşüyle daha iyi bir gelecek için yeni ilham-
lar yaratmayı hedefliyor.

Öykümü derinleştirdim
İtalya’nın Emilia-Romagna bölgesinde-

ki Bolonya şehrinden başlayıp Rönesans’ın 
baş-kenti Floransa’da sona eren La Via degli 
Dei’nin doğal bitki örtüsü, engebeli tırmanış 
yolları, patikaları ve geniş üzüm bağları ile do-
ğanın mucizesini yansıttığını belirten Kutluer, 
hislerini, “Sadece yürüyerek geçilebilen bu 132 
kilometrelik yol boyunca karşılaştığım köy ve 
kasabaların sunduğu zenginliklerle öykümü de-
rinleştirdim. Epey tırmanışlı bir parkura sahip 
olan yolda karşılaştığım irili ufaklı zorluklar, 
bana hayatın kendi içinde bir bütün olarak 
yaşamımızı şekillendiren ve mücadele etmek 
zorunda olduğumuz kötü sürprizlerini hatır-
lattı. Herhangi bir ulaşım aracı kullanmadan 
ilerle-menin, olumsuzluklarla başa çıkabilme-
nin, farklı insan öyküleriyle kendi hikayeme 
yeni notlar düşebilmenin mutluluğunu yaşa-
dım” sözleriyle anlattı. Farklı rotalar arayan 
doğa ve yürüyüş tutkunlarını Tanrılar Yolu’na 

davet eden Kut-luer, “Rakım 1200’lere yak-
laştığında, ormandaki sık ağaçların gölgesinde 
doğanın gelecek kaygılarına kafa yordum ve 
hayat öykümde sürdürülebilir geleceğe de yer 
aç-mam gerektiğini anladım. Bu yüzden üçüncü 
kitabımda bu konuya da değineceğim. Kendi 
hikayemizin peşinden giderken doğanın hika-
yesini unutuyoruz. Uzayıp giden dağ yolları, 
üzüm bağlarıyla çevrili köyleri ve aşılması zor 
patikalarıyla doğa hem in-sanla birlikte hem de 
insana rağmen kendini geleceğe taşımak için 
mücadele ediyor. Bu mücadeleye insan üstü bir 
güçle destek vermemiz gerekiyor” dedi.

Goethe’nin adımlarını takip ettim
La Via degli Dei boyunca bölgenin kültürel 

özelliklerini keşfetme şansına eriştiğini belirten 
Kutluer, “Geçtiğim her kasaba ve köyde, bizim 
gibi yürüyenler için hazırlanan küçük sofralar-
da sadece bölgeye özgü yiyecek ve içecekleri 
tattım. Bölge insanlarının öykülerini dinle-
mek çok keyifliydi. Yer yer Goethe’nin İtalya 
Seyahati kitabında Apeninlerden geçerken 
yaptığı gözlemleri anımsadım. 1786’da onun 
geçtiği yerlerden yürüyerek geçmek güzel bir 
deneyimdi. Görüş mesafesinin açık olduğu bir 
günde Apeninlerin zirvelerinden kuzeyde Tirol 
ve kuzeybatıda İsviçre ile İtalya arasında sınır 
oluşturan dağları görmek mümkün. Etrüskler 
tarafından oluşturulan ve Antik Roma’nın hem 
askeri hem de ticari sebeplerle geliştirdiği bu 
yoldan yürümek tüylerimi ürpertti” şeklinde 
konuştu. HABER MERKEZİ

132 kilometrelik Tanrıların Yolu’nu yürüyerek 5 günde tamamlayan yazar Gök-
han Kutluer, “İtalya’ya göç hikayemden yola çıkarak attığım adımlarla sürdürü-

lebilir bir gelecek için farkındalık yaratmayı amaçlıyorum” dedi

YETENEKLİ ses sanatçısı 
senaryosunu kaleme aldığı 
‘Olmaz Olsun’ şarkısının 

klip çekimlerinde güçlü bir erkek 
modeli çaresiz ve imkansızlıklar 
içindeyken erkeklerinde ne kadar 
güçsüz olabildiklerini konu alan se-
naryosunda oynattı. ‘Tuğba Erdem’ 
sesi ve sözleri kadar sosyal medya 
üzerinde ezber bozan video perfor-
manslarıyla da tanınıyor. İstikrarlı 
müzik üretimi yapan sanatçılar 
arasında yer alan yıldız isim yeni 

projesi ‘Olmaz Olsun’ için pan-
demi sürecinin tüm zorluklarına 
rağmen enerjisi yüksek bir ekiple 
ortaya keyifli bir eser çıkarttıklarını 
paylaştı. Tuğba Erdem’in alışıla-
gelmişin dışında farklı alt yapılar 
ve okuyuş teknikleri ile ürettiği son 
müzik çalışması şimdiden yakın 
sanatçı çevresi tarafından destek 
kazanmayı başardı.

Gün sayıyor
Sanatçı kısa klip tanıtımları ile 

sevenlerini heyecanlandırmaya 
devam ediyor. Toplumca hassas ve 
yorucu bir dönemden geçtiğimizi 
ve bu çalışma ile birazda olsa se-
venlerinin motivasyonunu arttır-
mak istediklerini dile getiren güzel 
sanatçı çok yakında sürpriz isimler-
le düet çalışmaları yayınlayacağının 
da sinyalini verdi. ‘Olmaz Olsun’ 
23 Ekim’de sanatçının ‘Youtube’ 
kanalında yayınlanırken aynı anda 
seçkin dijital platformlarda da 
yerini almak için gün sayıyor.

Kadına şiddet olmaz olsunKadına şiddet olmaz olsun
Almanya’da 

yaşayan başa-
rılı genç sanatçı 

Tuğba Erdem 
yeni müzik 

projesi ‘Olmaz 
Olsun’da kadına 
şiddet olaylarını 

unutmadı

İlk defa Türk gördüler

Kutluer, 132 kilometrelik “Tanrıların Yo-Kutluer, 132 kilometrelik “Tanrıların Yo-
lu”nu (La Via degli Dei) 5 günde tamam-lu”nu (La Via degli Dei) 5 günde tamam-
ladı. Bu yürüyüş sayesinde doğa ve insan ladı. Bu yürüyüş sayesinde doğa ve insan 
öyküleri-yle kendi göç hikayemi daha da öyküleri-yle kendi göç hikayemi daha da 
zenginleştirdim” diyen yazar, yürüyüşüy-zenginleştirdim” diyen yazar, yürüyüşüy-
le daha iyi bir gelecek için yeni ilhamlar le daha iyi bir gelecek için yeni ilhamlar 

yaratmayı hedefliyor.yaratmayı hedefliyor.

TANRILARINTANRILARIN  
YOLU’NU YURUDU!YOLU’NU YURUDU!



GALATASARAY Kulübü, 
Timur Şehircilik Planlama 

AŞ ile 725 milyon TL + 
KDV karşılığında 5+5 
yıllığına stat isim hakkına 

ilişkin sponsorluk ve reklam 
tanıtım sözleşmesi imzalandığını 

açıkladı. Sarı kırmızılı kulüpten 
Kamuyu Aydınlatma Platformu’na 
(KAP) yapılan açıklamada, işbu 
tutarın 652 milyon 500 bin TL + 
KDV’sinin Galatasaray Sportif 
AŞ’ye, geri kalan 72 milyon 500 bin 
TL + KDV’sinin ise Galatasaray 
Spor Kulübü Derneği’ne ödene-
ceği belirtildi. Galatasaray’ın KAP 
açıklaması şu şekilde: “Şirketimiz 
ve Galatasaray Spor Kulübü Der-
neği ile Timur Şehircilik Planlama 
A.Ş arasında 5 sezonu opsiyonlu 

olmak üzere toplamda 10 (5+5) 
sezon için 725.000.000 TL + KDV 
değerinde stat isim hakkına ilişkin 
sponsorluk ve reklam tanıtım söz-
leşmesi imzalanmıştır. İşbu tutarın 
652.500.000 TL + KDV’si şirketi-
mize, geri kalan 72.500.000 TL + 
KDV ise Galatasaray Spor Kulübü 
Derneği’ne ödenecektir.”

Sivas maçında attığı 2 golle Kartal’a 3 puanı getiren Güven Yalçın, ilk 11’d eki yerini bırakmı-
yor. N’Koudou’nun sakatlığının sürmesi ve Larin’in de hazır olmamasına ek olarak yeni kontrat 

konusunda geri adım atmaması sonrası, Başakşehir’e karşı da sol kanatta forma Güven’in

S üper Lig'in ikinci devresine Trab-
zonspor yenilgisi ve Antalyaspor 
beraberliği ile başlayan Beşiktaş'ta 

Teknik Direktör Sergen Yalçn, 5 puan 
kaybnn ardndan “Bizim için savaş şimdi 
başlyor” demişti. Bu açklamadan sonra 
ligde 6 maça çkan Kara Kartal, 6 galibi-
yetle 18 puan toplad; 13 gol atp kale-
sinde 3 gol gördü. Sergen Yalçn'n 
öğrencileri bu periyotta Konyaspor'u da 
penaltlarla eleyerek Türkiye Kupas'nda 
yar finale yükseldi. Siyah-beyazllar halen 
2 kupaya aday tek takm. Bu sezon oyna-
dğ 28 maçn 20'sini kazanan Sergen Yal-
çn'n öğrencileri, 2.25 puan ortalamas 
yakalad. Beşiktaş, pek çok istatistikte de 
ligin en iyisi konumunda. 

Geçen sezonu sollad 

Beşiktaş, 2019-20 sezonunu 34 maçta 19 
galibiyet, 5 beraberlik ve 10 yenilgi alarak 
62 puanla üçüncü srada bitiren Beşiktaş, 
attğ 59 gole karşlk ağlarnda 40 gol 
görmüştü. Kartal, bu sezon 28 maçta 20 
galibiyet, 3 beraberlik elde ederek 63 
puana ulaşt; 62 gol atp 29 gol yedi. 

YAŞADIĞI uzun süreli sakatlğn ar-
dndan Sivasspor maçyla ilk 11'e 
giren ve 2 gol atan Falcao, Kayseris-
por ağlarn da boş geçmedi. Son 2 
maçta 3 kez fileleri havalandran Ko-
lombiyal forvet, kalan haftalarda Ga-
latasaray'n en önemli hücum 
silahlarndan biri olacağn ispatlad. 
Fatih Terim'in, Kayserispor karşsnda 
bu sezon ilk kez uyguladğ çift forvet 
sistemini devam ettireceği öğrenildi. 
Mostafa Mohamed-Falcao ikilisinin 
uyumu ve çalşkan görüntüsü, Terim'i 
gelecek adna ümitlendirdi. Tecrübeli 
hocann, hafta içindeki taktik antren-
manlarda bek oyuncularndan daha 
fazla orta yapmalarn isteyeceği  
öğrenildi. 

Onyekuru moral buldu 

Ocak ay transfer döneminde takma 
katlan Onyekuru, yedek kalp sonra-
dan oyuna girdiği Kayserispor müca-
delesinde attğ 2 golle hem moral 
buldu hem de 6 maçlk suskunluğunu 
bozdu. Bu sezon 5'inci kez ağlar sar-
san Nijeryal futbolcu, bu gollerin 
4'ünü deplasmanda kaydetti. DHA

GALATASARAY 
KRİZDEN ÇIKTI

TÜRKİYE Özel Sporcular Spor Fede-
rasyonu'ndan yaplan açklamaya 
göre, Fransa'nn Nantes kentinde ya-
plan şampiyonann son gününde ka-
dnlarda 200 metrede Muhsine Gezer 
ve yüksek atlamada Fatma Damla 
Altn gümüş madalya, erkeklerde ise 3 
bin metrede Oğuz Türker bronz ma-
dalya kazand. Bu sonuçla Türkiye 
şampiyonay 6 altn, 5 gümüş ve 2 
bronz madalya olmak üzere toplamda 
13 madalya ile tamamlarken, 32 puan 
toplayan Kadn Milli Takm ise Av-
rupa şampiyonu oldu. Ayrca, VIR-
TUS Avrupa Salon Atletizm 
Şampiyonas'nda uzun atlama ve 60 
metrede altn madalya kazanan Esra 
Bayrak ise en iyi kadn atlet seçildi. 

13 madalya kazandlar 

Milli takmn kafile başkan Ensar 
Kurt, şampiyonada 6 kez İstiklal Mar-
ş'n okutmann gururunu yaşadkla-
rn belirterek, "Ne mutlu bize ki 
İstiklal Marşmzn kabul edilişinin 
yüzüncü ylnda Fransa'da bunu ba-
şardk. Özel sporcularmz madalyala-
rn kahraman şehitlerimize armağan 
ettiler ve şehitlerimizi asker selam ile 
andlar. Özel sporcularmz şampiyo-
nada 13 madalya kazanarak da bir re-
kora imza attlar. Bu başarya destek 
olan başta Cumhurbaşkanmz Recep 
Tayyip Erdoğan'a, Gençlik ve Spor 
Bakanmz Mehmet Muharrem Kasa-
poğlu'na, Spor Genel Müdürü Meh-
met Baylan'a, Spor Toto Teşkilat 
Başkan Bünyamin Bozgeyik'e  
teşekkür ediyorum" dedi. DHA

ÖZEL SPORCULARDAN 
ÇOK BÜYÜK BAŞARI

Şampiyonaya hazrlanyorlar

Beşiktaş Teknik Direktör  
Sergen Yalçn, ikinci devrenin 
başndaki 5 puanlk kaybn  
ardndan “Savaşmz şimdi 
başlyor” demişti. Bu sözler-
den sonra siyah-beyazllar 
ligde 6’da 6 yapt. Beşiktaş 
ligde 20 galibiyetle ligde  
en fazla kazanan takm  
durumunda. Sadece 
5 mağlubiyet alan siyah  
beyazllar 62 gol atarak  
bu alanda da lider durumda

YENİ sezon için motivasyonunun çok 
yüksek olduğunu dile getiren Japon 
pilot, "Benim için ilk sezon. Franz Tost 
da bana sürekli sürüşüme odaklan-
mam ve serinkanl davranmam söy-
lüyor. Ben de elimden gelenin en 
iyisini yaparak takmma olabildiğince 
fazla puan getirmek istiyorum" ifade-
sini kulland. Yuki Tsunoda yeni sezon 
hedefleri için ise şunlar söyledi: 
"Sezon öncesinde kendime büyük he-
defler koymay sevmiyorum. Yarş 
yarş ilerlemeyi tercih ediyorum. Bunu 
bir hedef olarak görmüyorum ama de-
diğim gibi takmma getirebildiğim 

kadar çok puan getirmek istiyorum. 
Bununla birlikte bir podyum görürsem 
bu inanlmaz olur.  
Fakat şimdilik planm hzlca takma 
ve araca adapte olup elimden gelenin 
en iyisini yapmak." 

Gasly çok hzl 

Takm arkadaş Pierre Gasly'nin çok iyi 
bir pilot olduğunu vurgulayan Tsu-
noda, "Pierre ile ilk olarak 2018'in so-
nunda Motegi'de karşlaştk. Ben o 
dönemde Red Bull Junior programna 
dahil olmuştum. Honda'nn bir hoş 
geldin partisine Pierre ve Franz Tost 

da katlmşt. El skşma ve 'Merhaba' 
deme şansna sahip olmuştum. Şimdi 
ise ayn takmdayz. Pierre Gasly'nin 
çok hzl olduğunu biliyorum. Ben de 
bir çaylak olarak aracm ve kendimi 
zorlayarak ona yardmc olacağm. 
Sonrasnda neler olacağn hep birlikte 
göreceğiz" diye konuştu.  

Gasly: çok objektifiz 

AlphaTauri'nin en iyi özelliğinin, güçlü 
ve zayf yönlerini çok iyi bilmek oldu-
ğunu dile getiren Gasly ise "Bu ko-
nuda çok objektifiz. Dolaysyla da 
herkes ayn amaç için çaba sarf ediyor. 
Bu sebeple takmn her yl çok önemli 
gelişmeler gösterdiğini söyleyebilirim. 
Takm içindeki ilişkimiz ve iş birlikteli-
ğimiz de çok iyi. Umarm bu bizi bu yl 
da iyi sonuçlara taşyacak" dedi. Yuki 
Tsunoda'nn takm için de kendisi için 
de yeni olduğunu belirten Fransz 
pilot, "Henüz onu tam olarak tand-
ğm söyleyemem. Ama bir pilot ola-
rak çok yetenekli olduğunu biliyorum. 
Geçen sene onu Formula 2 Dünya 
Şampiyonas'nda da izledim. Özellikle 
yl sonunda doğru çok etkileyici bir 
performans ortaya koydu. Çok tecrü-
besi olmamasna karşn kesinlikle çok 
hzl. Tabii ki daha öğreneceği şeyler 
var. Ama en önemli konu, birlikte bir 
takm olarak çalşabilmemiz, onun 
olabildiğince hzl bir şekilde arabaya 
adapte olmasn ve takmn ileri git-
mesi için katk vermesini sağlamamz" 
diye konuştu. 

Arac daha çok sevdim 

Gasly yeni araç için şunlar söyledi, 
"Yeni aracmz harika gözüküyor. 
Geçen ylki arac ve görüntüsünü sev-
miştim ama bu ylkini daha çok sev-
dim. Gelişme anlamnda kurallarn bu 
yl çok değişmediğini söyleyebilirim. 
Ama takmdan öğrendiğim kadaryla 
aracn gelişiminden oldukça memnun-
lar." AlphaTauri'nin ayn zamanda bir 
moda markas olduğunu söyleyen Pi-
erre Gasly, "Modaya da yarşmaya da 
fazlasyla ilgili biri olarak ikisini bir 
araya getiren bir takmda yer almak 
büyük mutluluk. Her yl tasarmlarn 
gelişmesini görmek ve bu projenin bir 
parças olmak beni çok heyecanland-
ryor" ifadesini kulland. DHA 

KARTAL HER  
ALANDA LIDER

Formula 1 ekiplerinden Scuderia AlphaTauri, yeni arac ve yeni pilotlaryla 2021 F1 Dünya 
Şampiyonas hazrlklarn sürdürüyor. Takmn iki genç pilotu Pierre Gasly ve Yuki Tsunoda, 
2021 Formula 1 Dünya Şampiyonas'nda ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarn söyledi
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İŞLER 
YOLUNDA

MUHTEŞEM İSTATİSTİK 

En çok galibiyet alan takm: 20 
En az yenilen takm: 5 
İçerde en başarl: 14 maç, 34 puan 
En çok gol atan takm: 62

İKİNCİ DEVREDE  
BEŞİKTAŞ

Beşiktaş - Trabzonspor  1-2 M

Antalyaspor - Beşiktaş 1-1 B

Beşiktaş - Konyaspor 1-0 G

Beşiktaş - Denizlispor 3-0 G

Beşiktaş - Gaziantep FK 2-1 G

Gençlerbirliği - Beşiktaş 0-3 G

Yeni Malatya - Beşiktaş 0-1 G

Başakşehir - Beşiktaş 2-3 G

SAĞLIK EKİBİNE  
ÇİÇEK

ZİRAAT Türkiye Kupas Yar Fina-
li’nde Başakşehir’i konuk edecek 
olan Beşiktaş, dün yaplan antren-
man öncesinde sağlk ekibine çiçek 
vererek 14 Mart Tp Bayram’n kut-
lad. Takm kaptanlar Necip Uysal 
ve Atiba Hutchinson, çiçek vererek 
Sağlk Kurulu Koordinatörü Tekin 
Kerem Ülkü, Doktor Murat Çevik, 
Fizyoterapist Zeki Çetin, Fizyotera-
pist Cumhur Erol, Fizyoterapist Ser-
dar Korkmaz, Fizyoterapist Hakk 
Can Bereceli, Diyetisyen Cenk Öz-
ylmaz, Masör Cemil Karataş, 
Masör Osman Doğru ve Masör 
Erkan Ulusoy’dan oluşan sağlk eki-
binin Tp Bayram’n kutlarken, an-
trenman öncesinde sağlk ekibi ve 
futbolcular birlikte fotoğraf çektirdi. 

MKE Ankaragücü ile Demir Grup 
Sivasspor karşsndaki puan kayp-

larnn ardndan Belhanda'nn 
gönderilişinin şokunu yaşayan  

Galatasaray, deplasmandaki Hes 
Kablo Kayserispor galibiyetiyle kriz 

ortamndan çkmay başard 

Türkiye Özel Sporcular Kadn Milli 
Takm, VIRTUS Avrupa Salon  

Atletizm Şampiyonas'nda Avrupa 
şampiyonluğuna ulaşt 
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TURKiYE SON 
DAKiKADA 

SEViNDiFIFA 2022 
Dünya Kupası 

Avrupa Eleme-
leri G Grubu 

8’inci maçında 
A Milli Futbol 
Takımı, dep-

lasmanda Le-
tonya’yı 2-1 
mağlup etti.

BU GALiBiYETE COK
iHTiYACIMIZ VARDI

Rüzgar Güven’den yana

Diagne sıkı çalışıyor

İTALYAN ekibi Roma’da 
teknik direktör Jose Mou-
rinho’nun yardımcılığını 

yapan Joao Sacramento’ya Fransa 
Lig 1 ekiplerinden Strasbourg ve 
Bordeaux talip olurken, 32 yaşın-
daki teknik adama Mourinho’dan 

izin çıkmadı. Monaco ve Cardiff 
City gibi kulüplerde scoutluk 
yapan, Lille’de ise yardımcı ant-
renörlük görevi üstlenen Sacra-
mento, Mourinho’nun Totten-
ham’ın başına geçmesiyle birlikte 
tecrübeli teknik adamın ekibine 

katıldı. Son olarak da Roma’da 
görev aldığı süreçte teklifler alan 
Joao Sacramento, Bordeaux’nun 
başına getirilmek istendi ancak 
Mourinho’nun ayrılmasına izin 
vermediği 32 yaşındaki Portekizli 
antrenörün sezon sonu Fransa Lig 

1 ekiplerinde görev alması bek-
leniyor. Lille’de görev aldığı 2 yıl 
boyunca Türk futbolcular Yusuf 
Yazıcı ve Mehmet Zeki Çelik ile 
de özel ilgilenen Sacramento, iki 
genç oyuncunun gelişiminde de 
önemli bir rol oynadı.

HERKES SACRAMENTO’NUN PEŞHERKES SACRAMENTO’NUN PEŞiiNE DUŞTUNE DUŞTU

Ay yıldızlılara galibiye-
ti getiren golleri 76’ncı 
dakikada Serdar Dursun 

ve 90+9’uncu dakikada penaltıdan 
Burak Yılmaz kaydetti. Letonya’nın 
tek golü ise 70’inci dakikada Merih 
Demiral’ın kendi ağlarını sarsma-
sıyla geldi. Bu sonuçla birlikte A 
Milli Takım puanını 15’e yükselte-
rek, 2 maç kala Dünya Kupası’na 
katılma şansını sürdürdü. Letonya 
ise 5 puanda kaldı.Karşılaşmanın 
ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi. 
70’inci dakikada gelişen Letonya 
atağında altıpasa kesilen yerden 
sert ortada Merih Demiral’ın yaptı-
ğı ters vuruş ağlara gitti: 1-0. 76’ncı 
dakikada sağ kanattan Cengiz Ün-
der’in ortasında Serdar Dursun’un 
kafa vuruşu ağlarla buluştu: 1-1. 
90+6’ncı dakikada Dubra, Burak 
Yılmaz’ı ceza sahasında düşürdü. 
Hakem Ekberg, önce penaltıyı 
vermezken, sonrasında VAR ha-
kemlerinin uyarmasıyla pozisyonu 
izledi. Ekberg, pozisyonu izledikten 
sonra penaltı noktasını gösterdi. 
90+9’uncu dakikada topun başına 

geçen Burak Yılmaz, attığı golle 
maçın skorunu tayin etti: 1-2.

STAT: Daugavas
HAKEMLER: Andreas Ekberg, 

Fredrik Klyver, Stefan Hallberg
LETONYA: Ozols - Savalnieks, 

Cernomordijs, Dubra, Jurkovskis, 
Zjuzins (Dk. 60 Tarasovs), Emsis, 

Jaunzems (Dk. 74 Ontuzans), 
Uldrikis (Dk. 60 Kigurs), Ciganiks, 

Gutkovskis (Dk. 82 Krollis)
TÜRKİYE: Uğurcan Çakır - Zeki 

Çelik, Merih Demiral, Çağlar 
Söyüncü, Caner Erkin (Dk. 66 

Rıdvan Yılmaz), Berat Özdemir, 
Orkun Kökçü (Dk. 66 Serdar 
Dursun), Hakan Çalhanoğlu, 

Cengiz Ünder, Kerem Aktürkoğlu 
(Dk. 76 Halil Dervişoğlu), Burak 

Yılmaz
GOLLER: Dk. 70 Merih Demiral 
(KK) (Letonya) - Dk. 76 Serdar 
Dursun, Dk. 90+9 (P) Burak 

Yılmaz (Türkiye)
SARI KARTLAR: Jaunzems, 
Ciganiks, Tarasovs, Ozols 

(Letonya) - Burak Yılmaz (Türkiye)

OLUMSUZLUKLA-
RIN üst üste geldiğini anımsa-
tan Çakır, “Bu maçta da 1-0’dan 

dönüp galip gelmek bizim için çok 
önemliydi. Bu maçı bazı şeylerin 
kırılma noktası gibi görüyorum. 
1-0’dan sonra geri dönmek kolay 
değil, hatta psikolojik yorgun-
luklardan sonra geri dönmek çok 
önemliydi. Farklı duygular yaşadık, 
çok sevindik. Hala bir şansımız var, bu 
şansımızı zorlamaya çalışacağız. Geç-
mişle ilgili çok fazla konuşmaya gerek 
yok. Zor bir maçtı ama önemli olan üç 
puandı. Bir ay sonra iki maçımız daha 
var. Şansımızı son ana kadar zorla-
yacağız.” dedi. Milli kaleci, “Burak 
Yılmaz’ın aldığı penaltı öncesinde 
senin pasın vardı. Hem o anı hem de 
hakemin VAR’a gittiği anlarda neler 
hissettiğinizi anlatır mısın?” sorusu-
na ise şu yanıtı verdi: “O gerginliği 
bütün ülkece hissettiğimizi düşünüyo-

rum. Çok mutlu olduk. Gerçekten çok 
önemliydi. Şansımızı sonuna kadar 
zorlamak çok önemliydi. Ülkemiz bize 
güveniyor, onların yüzünü de kara çı-
karmamak istiyoruz. Soyunma odasın-
da çok mutlu olduk. İnşallah iki maçta 
da şans yanımızda olur. Yeni hocamız 
ve yeni yapılanma var. Golden önce de 
bir ara topu oldu, erken sezdim, Burak 
Ağabey’e doğru topu vurmak istedim. 
Burak Ağabey de çok iyi önüne aldı, 
çok iyi bir penaltı aldı. Emindim pe-
naltı olacağına, görülüyordu. Hakem 
de VAR’a gidince o anlar geçmedi. 
Şansımızı son ana kadar zorlayacağız.”

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında 
konuşan Çakır, galibiyete çok ihtiyaçları olduğunu vurguladı

UĞURCAN Çakır, Letonyalı bir 
gazetecinin, “Hak ettiğiniz bir 
galibiyet aldığınızı düşünüyor 
musunuz?” sorusunu ise şöyle 
yanıtladı: “Yediğimiz golde 
pozisyon öncesi orta sahanın 
çok iyi bir pası vardı, savunma 
arkasına. Sonra içeriye çevir-
di, Merih kendi kalesine attı. 
Pozisyon başlangıcıyla güzel 
bir gol yedik. 1-0’dan gelip bu 
kadar mücadele edip son dakika 
penaltıyla galip gelmek bizi çok 
mutlu etti. Daha iyi oynayabilir-
dik ama son ana kadar arkadaş-
larım maçı bırakmadı. Hatta 
Cengiz’in şutunu kaleci çok iyi 
çıkardı, orada maçı koparabilir-
dik. Son dakika gol oldu. Çok 
mutluyuz.”

Son dakika Son dakika 
golü sevindirdigolü sevindirdi

TEKNİK direktör Sergen Yalçın, 
geçen sezon ara dönem kampın-
da, “Kazanamadığım tek oyuncu” 

diyerek Güven Yalçın konusundaki 
pişmanlığını dile getirmişti. Genç hücum 
oyuncusunun başarısız geçen yarım 
dönemlik Lecce macerası sonrasında 
tekrar takıma katılmasının ardından 22 
yaşındaki futbolcuda beklenen değişim 
yaşanmıştı. Sivasspor karşılaşmasına sol 
kanat hattında başlayan ve attığı 2 golle 
takımına zaferi getiren Güven, büyük 
beğeni kazandı.

Sezon sonuna kadar...
Kevin N’Koudou’nun sakatlığının sürmesi 
ve Cyle Larin’in de problemini atlat-
masına rağmen henüz hazır olmaması 
sonrasında Başakşehir karşısında da 
Güven Yalçın ilk 11’d e olacak. Ek olarak 
Larin’in yeni sözleşme görüşmelerinde 

Beşiktaş ’ın teklif ettiği 1 milyon 650 bin 
Euro’luk teklifi geri çevirip menaceri 
aracılığıyla 2.5 milyon Euro’da ısrarcı 
olmasının ardından Kanadalı futbolcu, 
kadrodan hızla uzaklaşıyor. Tecrübeli fut-
bolcu, ay sonuna kadar yeni kontrat konu-
sunda yönetimle anlaşamazsa Larin sezon 
sonuna kadar kulübe oyuncusu olacak. Bu 
ihtimalin gerçekleşmesi halinde 8 artı 3 
kuralını da göz önünde bulundurulduğun-
da görevin Güven’e geçmesi bekleniyor.

Zamlı sözleşmeyi kaptı
Siyah-Beyazlılar’dan yıllık 100 bin Euro 
maaş kazanan Güven Yalçın’ın sezon 
sonunda bitecek kontratı için Beşiktaş 
Yönetimi harekete geçmişti. 22 yaşındaki 
futbolcunun sözleşmesini uzatmak için 
girişimlere başlayan idareciler, oyuncu-
nun maaşını da 300 bin Euro seviyesine 
çıkarma kararı aldı. 

Eski görüntüsünden ta-
mamen uzaklaşan Diag-
ne’nin, Milli arada takımın 

en çalışkan ismi olduğu, hatta 
arkadaşlarına liderlik yapma-
ya çalıştığı öğrenildi. Milli ara 
boyunca Florya’da teknik ekibi 
en fazla şaşırtan gelişme, Mbaye 
Diagne cephesinde yaşanıyor. 
Eski görüntüsünden ve tavrından 
çok uzak olan Senegalli futbol-
cu, antrenmanların en çalışkan 
ismi olarak dikkat çekiyor. Fatih 
Terim, Diagne’deki bu geliş-
meden çok memnun. Normal 
şartlar altında, son lig maçında 2 

gol atan Mohamed’i, Konyaspor 
karşısında ilk 11’de oynatmayı 
düşünen Terim’in, Diagne’deki 
bu ilerlemeyi ödüllendirmek 
istediği, bu nedenle bu yönde 
bir tercih yapabileceği öğrenildi. 
Mbaye Diagne’nin de Galatasa-
ray ‘da oynamaktan çok mem-
nun olduğu, buradan ayrılmak 
istemediği ve takım arkadaşları-
na hem sahada hem de kenarda 
liderlik yapmaya karar verdiği 
belirtiliyor. Fatih hocanın da, 
böyle devam ederse Diagne’nin 
devre arasındaki olası satışına 
izin vermeyeceği bildirildi.

Nef sarı kırmızılılara 
hayat verdi



ÜLKESININ milli 
takımında oynadığı 
maçta sakatlanan 

Trabzonspor ’un orta saha 
oyuncusu Marek Hamsik’in 
Fenerbahçe karşılaşmasında 
oynayıp oynayamayacağı, 
Trabzon’da çekilecek MR’ın 
ardından netlik kazanacağı 
öğrenildi. 2022 Dünya Kupası 
Elemeleri’nde Slovakya’nın 
Hırvatistan ile oynadığı maç-
ta kullandığı köşe vuruşunun 
ardından ayağından yaşadığı 
sakatlık sonrası 41’inci da-
kikada oyundan çıkmak zo-
runda kalan Trabzonspor’un 
orta saha oyuncusu Marek 
Hamsik’in durumu, çekilecek 
olan MR’ın ardından netlik 
kazanacak. 2-2 biten Hırva-
tistan karşılaşmasında 41 da-
kikada 1 asistlik performans 

sergileyen Slovak yıldızın, 
perşembe 
günü çeki-
lecek MR’ın 

ardından 
Süper Lig ’in 9’uncu 

haftasındaki Fenerbahçe 

karşılaşmasında forma giyip 
giyemeyeceği netlik kaza-
nacak. Trabzonspor’un bu 
sezon ligde oynadığı 8 maçın 
tamamında forma giyen 34 
yaşındaki oyuncu, 1 gol ve 
2 asist ile de takımına katkı 
sağladı.

Trabzonspor’dan açıklama
Trabzonspor kulübü de resmi 
internet sitesinden Hamsik’in 
Perşembe günü MR’ı çekile-
ceğini ve Fenerbahçe maçın-
da oynayıp oynamayacağının 
raporlar doğrultusunda karar 
verileceği duyuruldu.

Fenerbahçe teknik direktörü Vitor Pereira, savunmanın merkezinde ya-Fenerbahçe teknik direktörü Vitor Pereira, savunmanın merkezinde ya-
şanan sakatlıkların ardından çözüm bulmak için tecrübeli yıldıza sarıldı. şanan sakatlıkların ardından çözüm bulmak için tecrübeli yıldıza sarıldı. 
Daha önce de defalarca stoperde forma giyen Luiz Gustavo, defanstaki Daha önce de defalarca stoperde forma giyen Luiz Gustavo, defanstaki 

arkadaşları dönemezse bu bölgeye geçmeye hazırlanıyorarkadaşları dönemezse bu bölgeye geçmeye hazırlanıyor

Luiz Gustavo, Fener-
bahçe ’ye imza attığı 
günden bu yana takımın 

en istikrarlı isimleri arasında 
yer alıyor. Geçen sezonki 
Emre Belözoğlu dönemi 

dışında, gelen her hocanın ilk 
11’e yazdığı ilk isimlerin başın-
da gelen Gustavo, Pereira’nın 
da vazgeçilmezi oldu. Portekizli 
teknik adam şimdi tecrübeli 
öğrencisini yeni bir göreve 
hazırlıyor: Stoper... Tisserand 
ve Serdar Aziz’in sakatlıkları 
nedeniyle Szalai ve Kim’in 
dışında elde kalan tek savun-
macı Filip Novak oldu. Pereira, 
Çek oyuncuda da bir sıkıntı 
yaşanması ihtimalini göz önün-
de bulundurarak, Gustavo’yu 
idmanlardaki çift kale maçlarda 
stoper olarak hazırlıyor. Bu 

pozisyon, Brezilyalı yıldız için 
yeni değil. Gustavo, Fenerbah-
çe’nin yanı sıra Marsilya’da da 
zaman zaman defansın ortasın-
da oynamıştı. Ancak tecrübeli 
oyuncu 3’lü savunmanın stoperi 
olarak görev yapma konusun-
da fazla deneyim sahibi değil. 
2017-18 sezonunun son bölü-
münde Marsilya zaman zaman 
bu sistemle oynamıştı. Gustavo 
sadece 3 maçta 3’lü savunma-
nın stoperi olarak sahada yer 
almıştı. Sambacı’nın bu bölgede 
görev yapmayı sevmediği bilinse 
de şu anki gibi acil durumlarda 
elini taşın altına sokmaya hazır.

Sakatlarda son durum
Serdar Aziz: Milli Takım ’ın 
Norveç ile 1-1 berabere kaldı-
ğı maçta göz kapağına aldığı 

darbeyle sakatlanan deneyimli 
oyuncu, 3 gündür evinde din-
leniyordu. Serdar Aziz, bugün 
Samandıra Tesisleri’ne gidecek. 
Sağlık ekibi, başarılı oyuncu-
nun gözünün son durumuna 
bakacak. Muayenenin ardından 
Serdar’ın idmana çıkıp çıkmaya-
cağına karar verilecek.
Marcel Tisserand: 28 yaşın-
daki oyuncu, Sivas maçında 
adalesinden sakatlanmıştı. 
Tisserand, yaklaşık 1 ay sonra 
bireysel çalışmalara başlamıştı. 
Kongolu oyuncunun bugün 
yapılacak kontrolünün ardından 
takım antrenmanlarına katılıp 
katılmayacağı kararlaştırılacak. 
Tisserand takımla çalışsa bile, 
maç ve kondisyon eksiği nede-
niyle Trabzon karşısında 11’de 
olmayabilir.

S por Toto Süper Lig'in 30'uncu haf-
tasnda deplasmanda Aytemiz 
Alanyaspor'a 4-0 kaybeden Fraport 

TAV Antalyaspor'un 13 maçlk yenilmezlik 
serisi sona ererken, teknik direktör Ersun 
Yanal da 2021 ylndaki ilk yenilgisini ya-
şad. Akdeniz temsilcisi 2021 ylnda teknik 
direktör Yanal gözetiminde çktğ 14 
maçta 3 galibiyet, 10 beraberlik ve sadece 
1 yenilgi elde edip, 19 puan toplad. 

13 maçlk seri bitti 

Krmz beyazl takm 2020 ylnn son 
günlerinde sahasnda 6-0 kaybettiği Ata-
kaş Hatayspor maçnn ardndan oyna-
dğ 14 maçta 3 galibiyetin yan sra 10 
beraberlik alrken, 30'uncu haftada bir 
başka Antalya ekibi olan Aytemiz Alan-

yaspor'a deplasmanda 4-0 kaybetti. Akde-
niz ekibi 2021 ylnda Fatih Karagümrük, 
Göztepe ve Gençlerbirliği maçlarn kaza-
nrken, Galatasaray, Trabzonspor, İH 
Konyaspor, Beşiktaş, Yukatel Denizlispor, 
BTC Türk Yeni Malatyaspor, Gaziantep 
FK, Medipol Başakşehir, Fenerbahçe ve 
Kasmpaşa ile de berabere kald. Antal-
yaspor'un, ligde devam eden 13 maçlk 
yenilmezlik serisi ise bu hafta 4-0 kaybedi-
len Aytemiz Alanyaspor maçnda son 
buldu. 

Yanal'n 4'üncü yenilgisi 

Ligin 9'uncu haftasnda Fraport TAV An-
talyaspor'un başna geçen ve yakaladğ 
istikrarl performansla takmn üst sra-
lara taşayan Ersun Yanal, Alanyaspor 

maçnda bu sezonki 4'üncü yenilgisini 
elde etti. Tecrübeli teknik direktör Antal-
yaspor ile bu sezon Türkiye Kupas maç-
lar da dahil olmak üzere toplam 25 maça 
çkt. 21 lig maçnda 5 galibiyet, 12 bera-
berlik ve 4 yenilgi alan Yanal, Türkiye  
Kupas'nda oynanan 4 maçn tamamn 
kazanarak takmn yar finale çkartma 
başars yakalad. Teknik direktör Ersun 
Yanal, Süper Lig'de çalştrdğ hiçbir ta-
kmla Aytemiz Alanyaspor'a karş galip 
gelmeyi başaramad. 59 yaşndaki Yanal, 
9 kez rakip olarak karşlaştğ Aytemiz 
Alanyaspor'a karş 2 beraberlik ve 7 ye-
nilgi elde ederken hiçbir maçta galip gele-
medi. Yanal'n Süper Lig'de bulunan 
Atakaş Hatayspor'a karş da galibiyeti 
bulunmuyor.

SÜPER Lig'in 30. haftasnda son 
haftalarn formda iki takm Ankara-
gücü ile Göztepe Eryaman Sta-

d'nda karşlaşt. Hikmen Karaman ile iyi bir 
çkş yakalayan Ankaragücü, bu maç da kaza-
narak alt sralardan kurtuluş mücadelesini 
devam ettirmek istiyor. Son 5 haftada 4 galibi-
yet 1 beraberlik alarak iyi bir seri yakalayan 
Göztepe de üst sralara trmanmann peşinde...  

İlk yar 1-0 

Maçn ilk yarsna ev sahibi Ankaragücü etkili 
başlad. 14. dakikada sol kanattan ceza saha-
snn ön çizgisine kadar gelen Lobjanidze’nin 
sert şutunda kaleci İrfan Can Eğribayat, topu 
kornere tokatlad. Ankaragücü, Borven'in at-
tğ golle 1-0 öne geçti. Sol kanatta Endri Çe-
kici topla rakiplerinden syrldktan sonra ceza 
sahasna ortasn gönderdi. Börven rakibinin 
önüne geçerek kafa vuruşunu yapt ve takmn 
1-0 öne geçirdi. 37. dakikada MKE Ankara-
gücü kontra atağnda Geraldo topun yönünü 
sağdan sol kanada çevirerek pasn Lobjanid-
ze’ye aktard. Bu oyuncunun ceza sahasna 
girmeden çektiği şutta top kaleci İrfan Can 
Eğribayat’n üzerine gitti. İlk yar bu skorla 
sona erdi. 

Net skor 

Maçn 61. dakikasnda Ankaragücü Börven'in 
attğ golle durumu 2-0'a getirdi. İkinci yarda 
oyuna giren Paintsil, topla birlikte ceza saha-
sna yaklaşt. Sağ kanattan bindirme yapan 
Kitsio tek pasla Börven'e gönderdi. Börven 
penalt noktasnn hemen ilerisinden şutunu 
att ve topu filelerle buluşturdu. 
 Ankaragücü bu golden 2 dakika sonra, dakika 
63'te fark 3'e çkard. Ceza sahasnn sağ çiz-
gisinde Kitsiou, dşardaki arkadaş Endri Çe-
kici'ye yerden pasn gönderdi. Endri, gelişine 
çok sert bir şut çekti ve topu ağlara gönderdi: 
3-0. MKE Ankaragücü, rakibini 3-0 yenerek 
bu sezon ilk kez üst üste 3. galibiyetini elde 
etti. Göztepe ise 5 maç sonra sahadan  
yenilgiyle ayrld. 

Ankaragücü 
3’te 3 yaptı

LİGDE attğ 18 golle bir 
anda dikkatleri üzerine 
çeken ve şimdiden transfe-

rin gözdesi haline gelen Boupendza 
konusunda da ilginç gelişme var. 
Hatayspor cephesinden geçtiğimiz 
haftalarda yaplan ‘Boupendza’y 
Türkiye’de kalacaksa Fenerbahçe’nin 
almasn isteriz’ açklamasndan 
sonra bu transferin gündemde ol-
duğu her platformda konuşulmaya 
başlamş, taraftarlar önümüzdeki 
yln kadrosunda Boupendza’y şim-
diden görmeye başlamşt. Özellikle 
önümüzdeki Milli maç arasnda Ha-
tayspor’un yeni stadnn açlşna Fe-
nerbahçe’nin katlmas ve açlş 
maçn Hatayspor Fenerbahçe’nin 
oynayacak olmas da bu transferin 
bitmesinin bir delili olarak görülm-
üştü. 

Önemli bir golcü 

Ancak görüşünü aldğmz Fener-
bahçeli bir yetkili “Buopendza ligi-
mize renk katan önemli bir golcü. 
Ancak biz Fenerbahçe olarak bu 
oyuncuyla kesinlikle ilgilenmiyoruz. 
Ayrca telaffuz edilen 8-10 milyon 

Euro gibi bir rakamlar hiçbir futbol-
cuya vermeyi düşünmeyen bir yap-
mz var. Bu nedenle milli arada 
oynanacak stat açlş maçnn fut-
bolcu transferiyle hiçbir alakas bu-
lunmamaktadr. Hatay’a iki kulüp 
arasndaki iyi ilişkilerin ve dostluğun 
pekişmesinden başka bir gidiş ama-
cmz yok" dedi.  

Hatayspor açklamşt 

Hatayspor Basn Sözcüsü Rahmi 
Vard, Fenerbahçe'nin ilgisini net bir 
şekilde doğrulamş ve ''Açkças 
oyuncumuzun Türkiye’de kalp, Tür-
kiye’de hizmet etmesini isteriz. Tabii 
ki burada kalmasn isteriz. Fener-
bahçe’nin almasn isteriz. Galatasa-
ray da alabilir. Ama futbolcumuzun 
aklnda böyle bir şey yok. Açk söylü-
yorum Hatayspor’da başarl olduk-
tan sonra yurt dşna gitmek 
istediğini belirtti. Yurtiçi ve yurtdşn-
dan 6-7 kulüp teklif getirdi. Kimisi 
takas önerdi, kimisi teklif. Rusya’dan 
bir kulüp var. Dinamo Kiev talip. 
Türkiye’den de Fenerbahçe açk açk 
oyuncuyu istiyor. Fenerbahçe iyi bir 
teklif yapt.'' sözlerini kullanmşt.

Boupendza ile ilgilenmiyoruz
Süper Lig'de Hatayspor formas ile frtna gibi esen Boupendza’nn ad Fenerbahçe 
ile anlrken sar lacivertli yetkililerinden “ilgilenmiyoruz” mesaj geldi

Fraport TAV Antalyaspor'a 55 yllk kulüp tarihinde ilk kez 13 maçlk yenilmezlik  
serisi yakalatan teknik direktör Ersun Yanal ve takm, 2021 ylndaki ilk yenilgisini bir 
başka Antalya ekibi Aytemiz Alanyaspor karşsnda ald. Krmz beyazl takm, Yanal  
yönetiminde ligde çktğ 21 maçta 5 galibiyet, 12 beraberlik ve 4 yenilgi elde etti

2021 YILINDA  
TEK YENILGI 

TRABZONSPOR’DA 
her geçen sezon yükse-
len performansyla alkş 

toplayan Uğurcan Çakr, Avru-
pa’nn dev kulüpleri tarafndan iz-
leniyor. Son dönemde ise en ciddi 
takip İtalyan devi Juventus tara-
fndan başlatld. Juve’nin scout 
ekibi, yeni ve gelecek vaat eden bir 
kaleci arayşnda olduğu için 24 
yaşndaki Uğurcan’ listeye dahil 
etti. Sene başndan beri sürekli 
performansn artran Uğurcan, 
Juve yetkilileri tarafndan beğenili-
yor. Serie A ekibinin mevcut kad-
rosunda efsane eldiven Gianluigi 
Buffon’un 43 yaşna gelmesi ve 
artk veda zamannn yaklaşmas, 
30 yaşn aşan Wojciech 
Szczesny’ye alternatif aranmas 
nedeniyle Uğurcan Çakr bir anda 
liste başna çkt. 

Ugurcan Çakır’a 
Juventus talip  

Süper Lig'in 30. haftasnda Hikmet Ka-
raman'la birlikte çkşa geçen Ankara-
gücü, sahasnda son haftalarn forma 

takm Göztepe'yi 3-0 gibi net bir 
skorla mağlup ederek alt sralardan 
kurtulma adna önemli bir galibiyet 

daha elde etti. Sar lacivertliler, Hikmet 
Karaman yönetiminde çktğ 3. ma-

çnda 3. galibiyeti elde etti.

KAZAN Kremlin Cup'n finalinde 
Rus Zakharov'u yenen milli tenisçi-
miz Yank Erel profesyonel kariye-

rinin ilk ITF tekler şampiyonluğunu elde etti. 
Rusya'da sert zeminde düzenlenen toplamda 
15 bin dolar ödüllü ITF turnuvas Kazan 
Kremlin Cup'ta srasyla Moldoval, Rus, 
Özbek ve yar finalde de Rus rakibini yenen 
Yank Erel, finalde 1 numaral seri baş Alexey 
Zakharov'un rakibi oldu. 20 yaşndaki temsil-
cimiz, final mücadelesinde ev sahibi ülkeden 
Alexey Zakharov karşsnda 6-3, 3-0 öndeyken 
rakibinin maçtan çekilmesi ile şampiyonluğa 
ulaşt. Kariyerinin ilk profesyonel tekler zafe-
rini Rusya'da kazanan Yank Erel yaptğ açk-
lamada, "Umarm devam gelecek. Günün 
anlam ve önemine ithafen bu şampiyonluğu, 
canla başla pandemi ile savaşan sağlk çal-
şanlarmza armağan ediyorum. 14 Mart Tp 
Bayram kutlu olsun" dedi. DHA 

Milli tenisçinin 
ilk şampiyonluğu
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FRAPORT TAV Antalyaspor'un de-
neyimli teknik direktörü, kariyeri 
boyuncu 612 maçta görev ald. 
Yanal, bu maçlarda 273 galibiyet, 
153 beraberlik ve 186 yenilgi elde 
etti. Süper Lig'de ise 502 maçta tek-
nik adam olarak görev yapan teknik 
adam 213 galibiyet, 133 beraberlik 
ve 156 yenilgi ald. Ersun Yanal, 
Samet Aybaba, Şenol Güneş, Rza 
Çalmbay, Ylmaz Vural ve Aykut 
Kocaman ile birlikte Süper Lig'de 
500 maçta görev yapan 6 teknik di-
rektörden biri konumunda. Yanal, 
Denizlispor, MKE Ankaragücü, 
Gençlerbirliği, Manisaspor, Eskişe-
hirspor, Trabzonspor, Fenerbahçe 
ve Antalyaspor olmak üzere 8 ta-
km çalştrrken, A Milli Takmn 
başnda da yer ald. Deneyimli tek-
nik direktörün kariyerinde Fener-
bahçe ile de 1 Süper Lig 
şampiyonluğu bulunuyor. DHA 

YANAL’IN  
KARİYERİ

*
S por Toto Süper Lig'in 30'uncu haf-

tasnda deplasmanda Aytemiz 
Alanyaspor'a 4-0 kaybeden Fraport 

TAV Antalyaspor'un 13 maçlk yenilmezlik 
serisi sona ererken, teknik direktör Ersun 
Yanal da 2021 ylndaki ilk yenilgisini ya-
şad. Akdeniz temsilcisi 2021 ylnda teknik 
direktör Yanal gözetiminde çktğ 14 
maçta 3 galibiyet, 10 beraberlik ve sadece 
1 yenilgi elde edip, 19 puan toplad. 

13 maçlk seri bitti 

Krmz beyazl takm 2020 ylnn son 
günlerinde sahasnda 6-0 kaybettiği Ata-
kaş Hatayspor maçnn ardndan oyna-
dğ 14 maçta 3 galibiyetin yan sra 10 
beraberlik alrken, 30'uncu haftada bir 
başka Antalya ekibi olan Aytemiz Alan-

yaspor'a deplasmanda 4-0 kaybetti. Akde-
niz ekibi 2021 ylnda Fatih Karagümrük, 
Göztepe ve Gençlerbirliği maçlarn kaza-
nrken, Galatasaray, Trabzonspor, İH 
Konyaspor, Beşiktaş, Yukatel Denizlispor, 
BTC Türk Yeni Malatyaspor, Gaziantep 
FK, Medipol Başakşehir, Fenerbahçe ve 
Kasmpaşa ile de berabere kald. Antal-
yaspor'un, ligde devam eden 13 maçlk 
yenilmezlik serisi ise bu hafta 4-0 kaybedi-
len Aytemiz Alanyaspor maçnda son 
buldu. 

Yanal'n 4'üncü yenilgisi 

Ligin 9'uncu haftasnda Fraport TAV An-
talyaspor'un başna geçen ve yakaladğ 
istikrarl performansla takmn üst sra-
lara taşayan Ersun Yanal, Alanyaspor 

maçnda bu sezonki 4'üncü yenilgisini 
elde etti. Tecrübeli teknik direktör Antal-
yaspor ile bu sezon Türkiye Kupas maç-
lar da dahil olmak üzere toplam 25 maça 
çkt. 21 lig maçnda 5 galibiyet, 12 bera-
berlik ve 4 yenilgi alan Yanal, Türkiye  
Kupas'nda oynanan 4 maçn tamamn 
kazanarak takmn yar finale çkartma 
başars yakalad. Teknik direktör Ersun 
Yanal, Süper Lig'de çalştrdğ hiçbir ta-
kmla Aytemiz Alanyaspor'a karş galip 
gelmeyi başaramad. 59 yaşndaki Yanal, 
9 kez rakip olarak karşlaştğ Aytemiz 
Alanyaspor'a karş 2 beraberlik ve 7 ye-
nilgi elde ederken hiçbir maçta galip gele-
medi. Yanal'n Süper Lig'de bulunan 
Atakaş Hatayspor'a karş da galibiyeti 
bulunmuyor.

SÜPER Lig'in 30. haftasnda son 
haftalarn formda iki takm Ankara-
gücü ile Göztepe Eryaman Sta-

d'nda karşlaşt. Hikmen Karaman ile iyi bir 
çkş yakalayan Ankaragücü, bu maç da kaza-
narak alt sralardan kurtuluş mücadelesini 
devam ettirmek istiyor. Son 5 haftada 4 galibi-
yet 1 beraberlik alarak iyi bir seri yakalayan 
Göztepe de üst sralara trmanmann peşinde...  

İlk yar 1-0 

Maçn ilk yarsna ev sahibi Ankaragücü etkili 
başlad. 14. dakikada sol kanattan ceza saha-
snn ön çizgisine kadar gelen Lobjanidze’nin 
sert şutunda kaleci İrfan Can Eğribayat, topu 
kornere tokatlad. Ankaragücü, Borven'in at-
tğ golle 1-0 öne geçti. Sol kanatta Endri Çe-
kici topla rakiplerinden syrldktan sonra ceza 
sahasna ortasn gönderdi. Börven rakibinin 
önüne geçerek kafa vuruşunu yapt ve takmn 
1-0 öne geçirdi. 37. dakikada MKE Ankara-
gücü kontra atağnda Geraldo topun yönünü 
sağdan sol kanada çevirerek pasn Lobjanid-
ze’ye aktard. Bu oyuncunun ceza sahasna 
girmeden çektiği şutta top kaleci İrfan Can 
Eğribayat’n üzerine gitti. İlk yar bu skorla 
sona erdi. 

Net skor 

Maçn 61. dakikasnda Ankaragücü Börven'in 
attğ golle durumu 2-0'a getirdi. İkinci yarda 
oyuna giren Paintsil, topla birlikte ceza saha-
sna yaklaşt. Sağ kanattan bindirme yapan 
Kitsio tek pasla Börven'e gönderdi. Börven 
penalt noktasnn hemen ilerisinden şutunu 
att ve topu filelerle buluşturdu. 
 Ankaragücü bu golden 2 dakika sonra, dakika 
63'te fark 3'e çkard. Ceza sahasnn sağ çiz-
gisinde Kitsiou, dşardaki arkadaş Endri Çe-
kici'ye yerden pasn gönderdi. Endri, gelişine 
çok sert bir şut çekti ve topu ağlara gönderdi: 
3-0. MKE Ankaragücü, rakibini 3-0 yenerek 
bu sezon ilk kez üst üste 3. galibiyetini elde 
etti. Göztepe ise 5 maç sonra sahadan  
yenilgiyle ayrld. 

Ankaragücü 
3’te 3 yaptı

LİGDE attğ 18 golle bir 
anda dikkatleri üzerine 
çeken ve şimdiden transfe-

rin gözdesi haline gelen Boupendza 
konusunda da ilginç gelişme var. 
Hatayspor cephesinden geçtiğimiz 
haftalarda yaplan ‘Boupendza’y 
Türkiye’de kalacaksa Fenerbahçe’nin 
almasn isteriz’ açklamasndan 
sonra bu transferin gündemde ol-
duğu her platformda konuşulmaya 
başlamş, taraftarlar önümüzdeki 
yln kadrosunda Boupendza’y şim-
diden görmeye başlamşt. Özellikle 
önümüzdeki Milli maç arasnda Ha-
tayspor’un yeni stadnn açlşna Fe-
nerbahçe’nin katlmas ve açlş 
maçn Hatayspor Fenerbahçe’nin 
oynayacak olmas da bu transferin 
bitmesinin bir delili olarak görülm-
üştü. 

Önemli bir golcü 

Ancak görüşünü aldğmz Fener-
bahçeli bir yetkili “Buopendza ligi-
mize renk katan önemli bir golcü. 
Ancak biz Fenerbahçe olarak bu 
oyuncuyla kesinlikle ilgilenmiyoruz. 
Ayrca telaffuz edilen 8-10 milyon 

Euro gibi bir rakamlar hiçbir futbol-
cuya vermeyi düşünmeyen bir yap-
mz var. Bu nedenle milli arada 
oynanacak stat açlş maçnn fut-
bolcu transferiyle hiçbir alakas bu-
lunmamaktadr. Hatay’a iki kulüp 
arasndaki iyi ilişkilerin ve dostluğun 
pekişmesinden başka bir gidiş ama-
cmz yok" dedi.  

Hatayspor açklamşt 

Hatayspor Basn Sözcüsü Rahmi 
Vard, Fenerbahçe'nin ilgisini net bir 
şekilde doğrulamş ve ''Açkças 
oyuncumuzun Türkiye’de kalp, Tür-
kiye’de hizmet etmesini isteriz. Tabii 
ki burada kalmasn isteriz. Fener-
bahçe’nin almasn isteriz. Galatasa-
ray da alabilir. Ama futbolcumuzun 
aklnda böyle bir şey yok. Açk söylü-
yorum Hatayspor’da başarl olduk-
tan sonra yurt dşna gitmek 
istediğini belirtti. Yurtiçi ve yurtdşn-
dan 6-7 kulüp teklif getirdi. Kimisi 
takas önerdi, kimisi teklif. Rusya’dan 
bir kulüp var. Dinamo Kiev talip. 
Türkiye’den de Fenerbahçe açk açk 
oyuncuyu istiyor. Fenerbahçe iyi bir 
teklif yapt.'' sözlerini kullanmşt.

Boupendza ile ilgilenmiyoruz
Süper Lig'de Hatayspor formas ile frtna gibi esen Boupendza’nn ad Fenerbahçe 
ile anlrken sar lacivertli yetkililerinden “ilgilenmiyoruz” mesaj geldi

Fraport TAV Antalyaspor'a 55 yllk kulüp tarihinde ilk kez 13 maçlk yenilmezlik  
serisi yakalatan teknik direktör Ersun Yanal ve takm, 2021 ylndaki ilk yenilgisini bir 
başka Antalya ekibi Aytemiz Alanyaspor karşsnda ald. Krmz beyazl takm, Yanal  
yönetiminde ligde çktğ 21 maçta 5 galibiyet, 12 beraberlik ve 4 yenilgi elde etti

2021 YILINDA  
TEK YENILGI 

TRABZONSPOR’DA 
her geçen sezon yükse-
len performansyla alkş 

toplayan Uğurcan Çakr, Avru-
pa’nn dev kulüpleri tarafndan iz-
leniyor. Son dönemde ise en ciddi 
takip İtalyan devi Juventus tara-
fndan başlatld. Juve’nin scout 
ekibi, yeni ve gelecek vaat eden bir 
kaleci arayşnda olduğu için 24 
yaşndaki Uğurcan’ listeye dahil 
etti. Sene başndan beri sürekli 
performansn artran Uğurcan, 
Juve yetkilileri tarafndan beğenili-
yor. Serie A ekibinin mevcut kad-
rosunda efsane eldiven Gianluigi 
Buffon’un 43 yaşna gelmesi ve 
artk veda zamannn yaklaşmas, 
30 yaşn aşan Wojciech 
Szczesny’ye alternatif aranmas 
nedeniyle Uğurcan Çakr bir anda 
liste başna çkt. 

Ugurcan Çakır’a 
Juventus talip  

Süper Lig'in 30. haftasnda Hikmet Ka-
raman'la birlikte çkşa geçen Ankara-
gücü, sahasnda son haftalarn forma 

takm Göztepe'yi 3-0 gibi net bir 
skorla mağlup ederek alt sralardan 
kurtulma adna önemli bir galibiyet 

daha elde etti. Sar lacivertliler, Hikmet 
Karaman yönetiminde çktğ 3. ma-

çnda 3. galibiyeti elde etti.

KAZAN Kremlin Cup'n finalinde 
Rus Zakharov'u yenen milli tenisçi-
miz Yank Erel profesyonel kariye-

rinin ilk ITF tekler şampiyonluğunu elde etti. 
Rusya'da sert zeminde düzenlenen toplamda 
15 bin dolar ödüllü ITF turnuvas Kazan 
Kremlin Cup'ta srasyla Moldoval, Rus, 
Özbek ve yar finalde de Rus rakibini yenen 
Yank Erel, finalde 1 numaral seri baş Alexey 
Zakharov'un rakibi oldu. 20 yaşndaki temsil-
cimiz, final mücadelesinde ev sahibi ülkeden 
Alexey Zakharov karşsnda 6-3, 3-0 öndeyken 
rakibinin maçtan çekilmesi ile şampiyonluğa 
ulaşt. Kariyerinin ilk profesyonel tekler zafe-
rini Rusya'da kazanan Yank Erel yaptğ açk-
lamada, "Umarm devam gelecek. Günün 
anlam ve önemine ithafen bu şampiyonluğu, 
canla başla pandemi ile savaşan sağlk çal-
şanlarmza armağan ediyorum. 14 Mart Tp 
Bayram kutlu olsun" dedi. DHA 

Milli tenisçinin 
ilk şampiyonluğu
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FRAPORT TAV Antalyaspor'un de-
neyimli teknik direktörü, kariyeri 
boyuncu 612 maçta görev ald. 
Yanal, bu maçlarda 273 galibiyet, 
153 beraberlik ve 186 yenilgi elde 
etti. Süper Lig'de ise 502 maçta tek-
nik adam olarak görev yapan teknik 
adam 213 galibiyet, 133 beraberlik 
ve 156 yenilgi ald. Ersun Yanal, 
Samet Aybaba, Şenol Güneş, Rza 
Çalmbay, Ylmaz Vural ve Aykut 
Kocaman ile birlikte Süper Lig'de 
500 maçta görev yapan 6 teknik di-
rektörden biri konumunda. Yanal, 
Denizlispor, MKE Ankaragücü, 
Gençlerbirliği, Manisaspor, Eskişe-
hirspor, Trabzonspor, Fenerbahçe 
ve Antalyaspor olmak üzere 8 ta-
km çalştrrken, A Milli Takmn 
başnda da yer ald. Deneyimli tek-
nik direktörün kariyerinde Fener-
bahçe ile de 1 Süper Lig 
şampiyonluğu bulunuyor. DHA 

YANAL’IN  
KARİYERİ

*

13 EKİM 2021 ÇARŞAMBA

Hamsik bilmecesi
İLK kez katıldığı Türkiye 
Vücut Geliştirme ve Fitness 
Şampiyonası’nda altın ma-
dalya kazanan 21 yaşındaki 
Şanlıurfalı sporcu Abdulsamet 
Çevik, kilo vermek için başladığı 
bu branşta daha büyük başa-
rılara ulaşmayı istiyor. Harran 
Üniversitesi Beden Eğitimi 
Öğretmenliği Bölümü öğren-
cisi Abdulsamet Çevik, ilk kez 
katıldığı Türkiye Vücut Geliştir-
me ve Fitness Şampiyonası’nda 
sıkletinde elde ettiği başarıyla 
adından söz ettirdi. Çalışmalarını 
aralıksız sürdüren Çevik, Kasım 
ayında İspanya’da düzenlenecek 
Fitness Dünya Şampiyonasında altın 
madalya alarak Türk bayrağını gön-
dere çektirmeyi hedefliyor. Abdulsa-
met Çevik, üniversite döneminden beri 
profesyonel olarak sporla ilgilendiğini 
söyledi. Önceki dönemlerde de deği-
şik bir hikayeyle spor yapmaya merak 
saldığını anlatan Çevik, “Küçük yaşlarda 
fazla kilolarımdan kurtulmak için spora 
başladım ama zamanla ilgim arttı.” dedi. 
Vücudunun ve fizik yapısının fitness 
için uygun olması nedeniyle bu spor 
dalında çalışmaya devam ettiğini 
belirten Çevik, yaklaşık 4 aylık 
bir çalışmanın ardından 29 
Eylül-3 Ekim tarihleri arasında 
İstanbul’da düzenlenen Türkiye Vücut 
Geliştirme ve Fitness Şampiyonası’nda 
altın madalya kazandığını ifade etti.

Zamanla kendini geliştirdi
Dünya Şampiyonası’na katılacağını 
aktaran Çevik, şöyle konuştu: “Küçük 
yaşlarda kilolarım nedeniyle arkadaş-
larım benimle dalga geçiyordu. Fazla 
kilolarımdan kurtulmak için spora 
başladım. Kısa sürede sporu sevdim. 
Zamanla kendimi geliştirerek Harran 
Üniversitesi Beden Eğitimi Öğretmenliği 
Bölümünde okumaya hak kazandım. 
Bunun yanında fitness sporuna devam 
ettim. Vücut geliştirme çok disiplin ve 
sıkı çalışma gerektiren bir spor. Her 
şeyinize çok dikkat etmeniz gerekiyor. 
Antrenmanlarınızı aksatırsanız, geriye 
düşersiniz. Disiplinli sıkı bir çalışmanın 
ardından Türkiye Vücut Geliştirme ve 
Fitness Şampiyonası’nda altın madalya 
kazandım. 81 ilden gelen sporcuların 
arasında şehrimi 
en iyi şekilde 
temsil ettiğime 
inanıyorum. Kasım 
ayında İspanya’da 
düzenlenecek 
Dünya Şampiyo-
nası’nda ülkemi en 
iyi şekilde temsil 
edip, altın madal-
ya ile döneceğim 
inşallah. Büyük-
lerimden destek 
bekliyorum.”

YETYETiiS YA S YA 
GUSTAVOGUSTAVO

Ülkesinin milli takımında oynadığı maçta sakatlanan Trabzonspor’un orta 
saha oyuncusu Marek Hamsik’in Fenerbahçe karşılaşmasında oynayıp oyna-
yamayacağı, Trabzon’da çekilecek MR’ın ardından netlik kazanacağı öğrenildi

Benfica’nın yeni başkanı, Fatih Terim’in eski öğrencisi Rui Costa oldu. Sportif direktör-
lük yaparken Gedson Fernandes transferine kolaylık sağlayan Rui Costa, genç oyuncu 
için yine Cim Bom’a yardımcı olacak. Sezon başından beri bir türlü istediği süreyi ala-
mayan Gedson Fernandes de Benfica’dan ayrılmak istediğini kulüp yönetimine bildirdi
GALATASARAY ‘ın 
devre arasında yeni-
den kadrosuna katmak 
istediği Gedson Fernan-
des konusunda flaş bir 
gelişme yaşandı. Benfi-
ca’da başkanlığa, kulübün 
sportif direktörü Rui 
Costa seçildi. Galatasaray 
Teknik Direktörü Fatih 
Terim’in Fiorentina’dan 
öğrencisi, daha sonra 
rekor bedelle Milan’a 
transfer ettirdiği Rui 
Costa, son olarak Gedson 
Fernandes’in Cim Bom’a 
kiralanması konusunda 
büyük kolaylık sağlamıştı. 
Rui Costa’nın başkanlık 
koltuğuna oturması, en 
çok da Sarı- Kırmızılı-
lar’ın yüzünü güldürdü. 
Aslan’ın hocası Terim, 
22 yaşındaki orta saha 
oyuncusunu bu kez bon-
servisiyle birlikte Gala-

tasaray’a kazandırmak 
adına Rui Costa ile bizzat 
görüşecek.

Yeni kontrat imzalamıyor
Gedson Fernandes de 
Benfica’dan ayrılmak için 
gemileri yakmış durum-
da. Sezon başından beri 
istediği süreleri alamayan 
genç yıldız, yeni sözleşme 
imzalama teklifine de 
yanaşmıyor. Galatasaraylı 
oyuncularla ve taraftarla 
sosyal medyada iletişimi-
ni kesmeyen Portekizli 
futbolcu, Sarı- Kırmızılı-
lar’ın yaptığı paylaşımla-
rın birçoğunu beğenerek 
destek veriyor. Galata-
saray’a yakın kaynaklar, 
Ocak ayında Gedson 
Fernandes transferinin 
gerçekleşmesine çok 
yüksek ihtimal gözüyle 
bakıyor.

Gedson dönmek istiyor
TEKNIK direktör Rıza 
Çalımbay, Antalyaspor 

maçı hazırlıklarıyla ilgili açıklamalarda 
bulundu. Süper Lig ‘de Fraport TAV An-
talyaspor ve Adana Demirspor maçlarını 
üst üste kendi sahalarında oynayacakla-
rını söyleyen Çalımbay, “İki maçı da iyi 
şekilde bitirmemiz gerekiyor. Bundan 
sonra telafisi olmayan maçlar oynuyo-
ruz. Hepimiz bunun farkındayız. İyi bir 
hava yakaladık. Bunu devam ettirmemiz 
gerekiyor” dedi. Kendi evlerinde oyna-
dıkları maçlarda taraftara çok ihtiyaç 
duyduklarını söyleyen Çalımbay, “Az 
sayıda taraftarımızın gelmesi bizim için 
dezavantaj oluyor. Fraport TAV An-
talyaspor maçıyla birlikte taraftarımızı 
kazanmamız gerekiyor. Onlarla beraber 
çok güzel başarılar yakalayacağız. Fraport 
TAV Antalyaspor’da bir antrenör deği-
şikliği oldu. Onlar da maça daha değişik 
çıkabilirler. Bizim çok tedbirli olmamız 
gerekiyor. Bütün tedbirlerimizi alacağız. 
Kazanmaktan da başka bir şey düşünmü-
yoruz. Tek hedefimiz bu. Çok çalışmamız 
gerekiyor. Hepsini yapacağız. Takımıma 
güveniyorum. Milli takımlarından gelen 
arkadaşlarımız da sakat dönmezlerse tam 
takım halinde maçımıza çıkacağız” dedi.

Çalımbay 
iddialı

Vücut 
geliştirmede 
bir marka



2 Ekim’de gerçekleştirilmesi 
planlanan ancak hava muhale-
feti nedeniyle önceki akşama 

ertelenen konserine ‘’Ömür Urhan’’ 
imzalı ‘siyah güpür detaylı bir kıya-
fetle çıkan Sevcan Orhan, esen kuv-
vetli rüzgara rağmen etkinlik alanını 
dolduran binlerce müzikseveri 
seslendirdiği şarkılar ve türkülerle 
ısıttı. Konserinin ortalarına doğru 
‘’Oldukça zorlu bir pandemi dönemi 
geçiren müzisyen arkadaşlarımızın 
Kıbrıs’ta yaşadıkları olay bizleri de 
ziyadesiyle üzdü. Hiç yaşanmaması 
gereken bir hadiseydi. Bence bu ya-
şananlardan herkes alması gereken 
dersleri almıştır. Bizlerse müzisyen 
kardeşlerimizin bir an önce işlerine 
ve aileleri kavuşmalarını arzu ediyo-
ruz.’’ sözleri ile Kıbrıs’ta tutuklana-
rak cezaevine gönderilen müzisyen-

lere desteğinide açık 
açık ifade eden başarılı 
sanatçı, ‘’Müzisyenin 
halinden müzisyen 
anlar. Sesimiz oralara 
ulaşır mı bilemem ama 
ben sıradaki iki eseri 
onlar için söylemek 
istiyorum’’ diyerek 
“Mağusa Limanı ve 
Aldırma Gönül” şar-
kılarını alanı dolduran 
binlerce kişilik koro ile 
birlikte hep bir ağızdan 
seslendirdi. Yaklaşık 
iki saat süren performansın-
da sahnede adım atmadık yer 
bırakmayan güzel sanatçı, son 
bölümde hareketli türkülerle 
tempoyu yükselterek sevenlerinin 
coşkusunu ikiye katladı. 

BAŞAKŞEHİR’DE kül-
tür sanat sezonu çocuk 
tiyatrolarıyla devam edi-
yor. Sanatseverler kültür 
sanat merkezlerine Ko-
vid-19 tedbirleri kapsa-
mında alınıyor. Salonlara 
girişlerde HES kodu sor-
gulaması yapılarak mas-
ke ve mesafe kurallarına 
dikkat etmeleri yönün-
de bilgilendiriliyorlar. 
Başakşehir Kültür Sanat 
Merkezi’nde Tiyatro 
Yeni Çizgi’nin sahneledi-
ği ‘Kayıp Çorap’ oyunu, 
büyük beğeni topladı. 

Oyun, ana karakter Wil-
bur’un kaybolan eşi Bet-
sy’yi aramasıyla başladı. 
Betsy’yi kaybolan bir 
çoraba benzeten Wilbur, 
her ipucunda arkadaşları 
Çavuş ve Salih ile birlikte 
başka maceralara sürük-
lendi.

Eğlenirken öğreniyor
Fenertepe Bilgievi’nde 
Tiyatro Lika’nın sahne-
lediği ‘Neşeli Hayvanlar 
Müzikali’ oyunu izleyi-
ciyle buluştu. Ormanlar 
kralı aslan, eşek, karga 
ve tilki ana karakter 
olarak yer aldığı oyunda, 

iyilik yapmanın hayatı-
mızdaki değişimlerine 
dikkat çekildi. Başakşe-
hir Emin Saraç Kültür 
Merkezi’nde ise Tiyatro 
Mask’ın ‘Arı Maya’ oyu-
nu sahnelendi. Okuldan 
yeni mezun olmuş Maya 
ve Willy’nin hikâyesini 
konu alan oyunda, iki 
kafadarın çevresindeki-
lere büyüdüklerin ispat 
etmek için çıktıkları 
yolculuk anlatıldı. Beyaz 
inciyi Amazon Orman-
ları’nda arayan Maya ve 
Willy’nin zorlu macerası 
eğlenceli bir dille izleyi-
ciye aktarıldı.

ARNAVUTKÖY Belediyesi’nin 
organizasyonuyla Camiler ve Din 
Görevlileri Haftası kutlandı.  1-7 
Ekim tarihleri arasında belirli 
temalar ile düzenlen Camiler ve 
Din Görevlileri Haftası, Arnavut-
köy Belediyesi’nin organizasyo-
nuyla yemekli törenle kutlandı. 
Nuri Pakdil Kültür Merkezi Çok 
Amaçlı Salonda gerçekleştirilen 
programa Arnavutköy Kaymakam 
Vekili Dr. M.H. Nail Anlar, Ar-
navutköy Belediye Başkanı Haşim 
Baltacı, İlçe Müftüsü Abdulkadir 
Boşal, imam hatipler, müezzinler 
ve müftülük personelleri katıldı.
Kimsesizlere derman oldunuz
Programda konuşma yapan Arna-
vutköy Belediye Başkanı Haşim 
Baltacı, din adamlarının haftasını 
kutladı. Başkan Baltacı: “Toplu-
mun irşadında görev alan siz de-

ğerli kardeşlerimin, hatırlanmaya 
en çok değer insanlar olduğunuzu 
biliyorum. Yakın zamanda pande-
mi dolayısıyla oluşturulan filasyon 
ekiplerinde ve vefa ekiplerinde 
görev aldınız. Yaşlıların, kimse-
sizlerin dertlerine derman olmaya 
gayret ettiniz. Bu vesileyle din 
görevlisi kardeşlerime teşekkürü 
bir borç bilirim” dedi. Protokol 
konuşmalarında sonra Arnavutköy 
Belediye Başkanı Haşim Baltacı, 
din adamlarında hediye takdim 
etti. Program sonundan ise Başkan 
Baltacı, din adamları ile hatıra 
fotoğrafı çektirdi.
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7’DEN 70’E ANMA

D ünyanın en eski ve en görkemli ma-
betlerinden olan, İstanbul’un fethin-
den sonra insanlık ve inanç

tarihindeki müstesna yeri daha da kıymet-
lenen Ayasofya Camii, 1934 tarihinde iba-
dete kapatılmış ve yüz yıla yakın bir süre
ancak müze olarak ziyaret edilebilmişti.
Asırlarca ibadethane hüviyetiyle dünya ça-
pında bir inanç ve maneviyat sembolü
olan Ayasofya Camii, 86 yıl aradan sonra,
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın
kararı ve açıkladığı müjde neticesinde 24
Temmuz 2020’de yüzbinlerce Müslüma-
nın meydan ve sokakları doldurarak kıldığı
Cuma namazıyla yeniden Ayasofya-i
Kebir Camii Şerifi adıyla cami hüviyetine
kavuşmuştu. Ayasofya’nın geçmişten gü-
nümüze kültürel ve manevi değerini anla-
tan tarihi arşiv belgeleri, yorumlar, yazılar
ve şiirlerle birlikte yüce mabedin özellikle
son yüzyılda başından geçenleri basının
gözünden yansıtan bir kitap projesi başla-
tan Basın İlan Kurumu, bir yıllık bir çalış-
manın sonunda “Basının Gözünden
Ayasofya” kitabını okurların ilgisine
sundu.

Cumhurbaşkanı yazdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın
beklenen müjdeyi verdiği ve Ayasofya’nın
tarihimizdeki yerini anlatan şu satırları ki-
tapta yer aldı: "Ayasofya, 86 yıl aradan
sonra, Fatih SultanMehmet Han’ın vakfi-
yesinde belirttiği üzere, yeniden cami ola-
rak kapılarını insanlığa açmıştır. Bu
kararın milletimize, ümmete ve tüm insan-

lığa hayırlı olmasını diliyorum. Ayasofya
Camii’nin tarihsel serüveni hakikaten tüm
insanlık için ibret vesikası niteliğindedir. İlk
yapılışından defalarca harap olmasına, yı-
kılma tehlikesi geçirmesinden Fatih Sultan
Mehmed Han’ın İstanbul’u fethiyle ayağa
kaldırılarak Ayasofya Camii olmasına ve
yüzyıllarca cami olarak bütün dünyanın
ibadet merkezi olduktan sonra bir müzeye
dönüştürülmesine kadar yaşananlar, bu
kutlu mabedi nezdimizde daha da anlamlı
kılmıştır kuşkusuz. Allah’a şükrediyorum
ki yeniden cami olarak ibadete açılması da
bizlere nasip olmuştur."

Tek bir duygumuz vardı

Erdoğan yazısında, "Ayasofya Camii’nin
tekrar ibadete açılmasına yönelik attığımız
bu adımda gönüllerimizde tek bir duygu
vardı. Bu kutlu mabedin insanların Allah’a
yakarışının, ibadet edişinin yeniden mer-
kezi olmasını ve sembolik değeri çok
büyük olan bu girişimin, Müslümanların
günümüzde de yüksek değerlerin temsil-
cisi olduğunu tescil etmesiydi. İslam’ın ve
Müslümanların bugünün algı dünyasında
nasıl bir saldırıyla karşı karşıya olduğunu
düşündüğümüzde, medeniyet iddiamızın,
inanç ve hoşgörü sistemimizin ne kadar
köklü, sarsılmaz ve geleceğe dair umut ve-
rici olduğunu Ayasofya’yı tekrar ibadete
açarak göstermiş olduk. Bu açılış, mühür-
lenmiş kalplerin açılmasıdır. Esaret zinciri
altında olan Ayasofya’nın bu esaret zinci-
rinden kurtulmasıdır. Bu açılış, Müslü-
manların medeniyet inşa etmede ve

sürdürmedeki iddiasının bir yansımasıdır.
İşte bu noktada, Ayasofya Camii ile ilgili
her türlü çalışma, her eser ve her çaba çok
değerlidir. Bugün ve gelecek nesillere bu
kıymetli mabedi ve onun uğruna verilen
mücadeleleri anlatmak en az bu mabedi
açmak kadar önemlidir nazarımızda" dedi.

Kitaba övgü

Cumhurbaşkanı Erdoğan yazısnın so-
nunda, "Dolayısıyla güzide kuruluşları-
mızdan Basın İlan Kurumu’nun
hazırladığı bu nadide eser ile birlikte bu
çaba hayat bulmuş olacaktır. Ayasofya
Camiinin dünden bugüne nasıl geldiğini
ve hangi tartışmalara sahne olduğunu ta-
rihsel belgeler, makaleler ve o günün ga-
zetelerini kullanarak anlatan bu eser, çok
yoğun ve titiz bir çalışmanın sonucudur.
Bu eseri okuduğumuzda adeta o günleri
tekrar yaşıyor, tarihin akışına şahitlik ede-
biliyoruz. Ayasofya Camii’nin neden
önemli olduğunu bu kıymetli eseri oku-
duktan sonra bir kez daha anlayabiliyo-
ruz. Zira manasını bilmediğimiz,
anlamadığımız, yüreğimizde hissetmedi-
ğimiz hiçbir hadisenin, hiçbir olayın ve
hiçbir tarihi gelişmenin tamama erme ih-
timali yoktur. Bu kıymetli eseri hayata ge-
çiren Basın İlan Kurumu yöneticilerini ve
emek veren tüm çalışanlarını tebrik edi-
yor, hayırlara vesile olmasını diliyorum.
Türkiye’mizin tarihine çabalarıyla, özveri-
leriyle, çalışmalarıyla, inancıyla not düşen
herkesi yürekten selamlıyorum"
ifadelerini kullandı.

Fatih Belediyesi'nin 15 Temmuz De-
mokrasi veMilli Birlik günü dolayı-
sıyla düzenlediği anma programı
Saraçhane Parkı'da gerçekleşti. Fatih
Belediye Başkanı M. Ergün Turan'ın
ev sahipliğinde gerçekleşen anma
programına İstanbulMilletvekilleri
Halis Dalkılıç, Ahmet Hamdi Çamlı,
Mustafa Demir, Abdullah Güler,
Hasan Turan, Fatih Kaymakamı
Kaan Peker, AK Parti Fatih İlçe Baş-
kanı Orhan Narin, MHP Fatih İlçe
Başkanı Mehmet Celep, İHH Baş-
kanı Bülent Yıldırım, şehit yakınları,
gazilerimiz ve çok sayıda vatandaş
katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Mar-
şı'nın okunmasıyla başlayan program
Laleli Camii İmamHatibi Şaban
Caneroğlu'nun Kur'an tilavetiyle
devam etti.
Rahmetle anıyorum

Programda konuşma yapan Fatih
Belediye Başkanı M. Ergün Turan;
"Her yıl bugünü anlamına en uygun
şekilde idrak ediyoruz. Bugün burada
oluşumuzu kahraman şehit ve gazile-
rimize borçluyuz. Ölümsüz şehitleri-
mizi rahmet ve minnetle anıyorum.
Sağına ve soluna bakmadan vatanı-
mızı savunan tüm gazilerimize ve
kahraman güvenlik güçlerimize şük-
ranlarımı sunuyorum.Meydanlarda

bekleyen anneler olmasaydı, her
farklı düşünceden insanı kenetleyen
birlik ve beraberlik ruhu olmasaydı
bugün karamsar bir tabloda olacak-
tık. Hamdolsun Rabbim bizi galip
eyledi. 15 Temmuz'un önemli simge
noktalarından biri Saraçhane'dir. Bu-

radaki direniş ve şahadet ruhunu
unutturmayacağız" dedi. Hep bir
ağızdan 15 Temmuzmarşlarının söy-
lendiği programda, şehit ve gazileri-
mizin hayatlarını anlatan sinevizyon
gösterisi esnasında duygusal anlar
yaşandı.DHA
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Basın İlan Kurumu (BİK) tarafından, 86 yıl ibadete kapalı
kaldıktan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın

10 Temmuz 2020 tarihindeki müjdesiylemüze statüsünden
tekrar cami hüviyetine kavuşan Ayasofya hakkında; yayım-
lanmış yazı, yorum ve şiirlerle, gazetemanşetlerine yansı-
yan haberlerden derlenenmuhteşemmabedin yüz yılını
anlatan “Basının Gözünden Ayasofya” kitabı yayımlandı

CUMHURBAŞKANIMIZA ŞÜKRAN BORÇLUYUZ
BİK Genel Müdürü Rıdvan Duran ise
Ayasofya’nın cami olarak ibadete açıl-
ması kararı için Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan’a ülke olarak şükran
borcumuz olduğunu ifade ederek, "Fetih-
ten sonra şehrin en büyük mabedi olan
Hagia Sofia Kilisesi, Fatih Sultan Meh-
med tarafından Ayasofya adıyla fethin
sembolü olarak camiye çevrilmiş ve ilk
Cuma namazı da burada kılınmıştı. Ka-
dere bakın ki, Ayasofya müzesinin yine
bir Cuma günü Ayasofya-i Kebir Cami-i
Şerifi olarak ibadete açılacağı Cumhur-
başkanımız tarafından ilan edildi. Son-
raki ilk Cuma günü de binlerce
İstanbullunun Sultanahmet Meydanıyla
birlikte Ayasofya’ya çıkan bütün yolları
doldurarak hep beraber kıldığı Cuma na-
mazıyla tekrar dünyanın en büyük, en
güzel, en eski ibadethanelerinden biri
oldu. Cumhurbaşkanımızın cesareti ve
kararlılığı olmasa seksen altı yıllık hasre-
tin daha ne kadar süreceğini bilemezdik.
Basın İlan Kurumu olarak, başta gazete
ve dergiler olmak üzere yayımlanan ha-
berleri derleyerek bir basın tarihi arşivi
oluşturmak istedik. Sadece manşetleri bir
araya toplamak için başladığımız çalışma
kendi kendini genişletti, büyüttü. Alma-
nak niyetiyle başlanan eser, bu büyük
mabedin inşasından günümüze kadar ta-

rihini, özetin özeti halinde aktaran bir ki-
taba dönüştü. Ayasofya’nın camiden
müzeye, müzeden tekrar camiye dönüş-
mesi sürecini manşetlerle olduğu kadar,
tarihin bilgisine ve dönemin şahitliğine
sahip kalemlerin yazdıklarıyla da aktaran
bu eser, gönülden yaptığımız ve istifade-
nize sunduğumuz bir eserdir" dedi.

YENİ UFUKLAR AÇACAK
Basın İlanKurumuYönetimKurulu Baş-
kanı Prof. Dr.M. Zahid Sobacı, eser hak-
kında “İstanbul’un fethi nasıl tüm insanlık
için bir dönümnoktası olmuş ise
FethiyeCamii olarak anılan Ayasof-
ya’nın 10 Temmuz 2020 tarihinde
yeniden ibadete açılarak, aslına rücu
etmesi de tarihin kırılma anlarından
biri olarak kayıtlara geçmiştir. Basın
İlanKurumumuzca hazırlanan bu
kitap, AyasofyaCamii’nin tarihine
basının gözünden bakmanızı sağla-
yacak. NitekimAyasofyaCamii her

dönemulusal ve uluslararası basının temel
konularından biri olmuş, üzerine sayısız ha-
berler yapılmış, değerlendirmeler ve yorum-

lar yayımlanmıştır. Konuyla ilgili
atılanmanşetlerin, yayımlanan ha-
berlerin ve arşiv belgelerinin derlen-
diği bu eser, bu büyük hikâyeyi basın
perspektifinden ortaya koymayı
amaçlamıştır. Emeği geçenlere şük-
ranlarımı sunuyor, kitabımızın zihin-
lerde tarihi tefekkürle farkındalık
oluşturmasını ve yeni ufuklar açma-
sını diliyorum" açıklamasında bu-

ARŞİVLİK SATIRLAR VAR
Ayasofya hakkında yayımlanan haberlerin derlendiği, yerli ve yabancı medyada müzeden ca-
miye dönüşün öncesi ve sonrasına dair manşetlerin yer aldığı “Basının Gözünden Ayasofya”da;
İbni Battuta, İsmail Hakkı Uzunçarşılı, İbnülemin Mahmut Kemal İnal, Samiha Ayverdi, Peyami
Safa, Feridun Fazıl Tülbentçi, Yunus Nadi, Osman Yüksel Serdengeçti, Ahmet Kabaklı, Necip
Fazıl Kısakürek, Nihal Atsız, Mehmed Şevket Eygi, Prof. Dr. Semavi Eyice, Prof. Dr. Halil İnalcık,
Prof. Dr. İlber Ortaylı, Murat Bardakçı, Prof. Dr. Feridun M. Emecen, Stefanos Yerasimos, Prof.
Dr. A. Haluk Dursun gibi isimlerin eserlerinden yazı ve yorumların yanı sıra, Nazım Hikmet,
Nuri Pakdil, İlhan Berk, Sezai Karakoç ve Arif Nihat Asya’nın şiirleri de bulunuyor.

BİK Genel
Müdürü

Rıdvan Duran

M. Zahid Sobacı
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İ stanbul Rumeli Üniversitesi 2020-2021 yılı
mezunlarını 16 Eylül 2021 Perşembe günü
Mehmet Malcı Yerleşkesi'nde düzenlenen

törenle uğurladı. Rumeli Üniversite Mütevelli
Heyet Başkanı Hüseyin Balcı ve Balcı Ailesi ile
Rektör Prof. Dr. Tamer Dodurka'nın evsahip-
liği yaptığı mezuniyet törenine; öğrenci ve aile-
leri, eğitim kadrosu, Silivri Kaymakamı Tolga
Toğan, Emniyet Müdürü Cemil Erim, AK
Parti İlçe Başkanı Mutlu Bozoğlu, CHP İlçe
Başkanı Berker Esen, İstanbul Gazeteciler
Derneği (İGD) Başkanı Mehmet Mert, Ülkü
Ocakları Başkanları Erhan Özkök ve Özgür
Bedel, Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı
Nuray Koçer, Şoförler Odası Başkanı Recep
Akıncı, Sanayi Sitesi İşletme Kooperatifi Baş-
kanı Ercan Çalışkan, Küçük Sanayi Sitesi Baş-
kanı Şaban Erdan, Amatör Kulüpler Başkanı
Ali Tonta, Silivri Güreş Ağası Çetin Ceylan ve
çok sayıda isim katıldı. Törende bölüm birinci-
leri eğitim yaşantıları ve mezuniyet hislerini
paylaşırken, Rektör Dodurka da gençlere ha-
yatla ilgili mesajlar veren bir konuşma yaptı.

Yolunuz açık olsun Rumeliler

Rektör Dodurka, gençlerin mezuniyetine ta-
nıklık etmekten dolayı büyük bir gurur ve
mutluluk yaşadıklarını belirterek, “Her biri-
nizin yolu açık olsun. Çoğunuzun çok ba-
şarılı olacağına ve üniversitemizi gururla
temsil edeceğinize hiçbir şüphemiz yok.
Şimdi daha zor bir okula adım atıyorsunuz.
Hayat okulunda fakültede karşılaştığınız
zorluklardan çok daha zorları ile karşılaşa-
caksınız. Okulunuzu, fakültenizi ve hocala-
rınızı asla unutmayın. Sizler, keplerinizi
attıktan sonra bizleri temsil edeceksiniz.
Sizlerle bir arada olmak gerçekten çok
güzel. Bu törende en büyük teşekkürüm ise
sizleri bu günlere getiren ailelerinizedir, ar-
kadaşlarınızadır, dostlarınızadır. Atatürk
ilkeleri ve bilim ışığınız olsun. Hepinizin
yolu açık olsun” ifadelerini kullandı.

Gurur yaşadık

Mezuniyet sevinci yaşayan gençler de
büyük mutluluk yaşarken, “Bu bizim için
tarihi bir an. Bu üniversitede çok güzel gün-
ler geçirdik. Çok güzel anılar biriktirdik.

Her zaman Rumeli Üniversitesi
mezunu olmanın gururunu ya-
şayacağız” şeklinde konuştu.

İstanbul Rumeli
büyük bir aile

Mezuniyet sevinci yaşayan bir
başka öğrenci de, Öğrenim ha-
yatımızın önemli bir kısmını
dünyada hala etkisini sürdüren
pandemi nedeniyle hocalarımız-
dan ve fakültemizden uzakta ta-
mamlamış olsak da bir kez daha
görüyoruz ki İstanbul Rumeli
Üniversitesi büyük bir aile ve bu
ailenin üstesinden gelemeyeceği
hiçbir zorluk
yok”
dedi. 

KOnser öncesi magazin basınının sorula-
rını yanıtlayan ünlü şarkıcı Zara, “Bir sanat-
çının en büyük heyecanı konser öncesinde
seyircisine hazırlanmak. Konsere hazırlanır-
ken düğünüme hazırlanıyormuş gibi hissedi-
yorum” sözleriyle heyecanını dile getirdi.
Konserine 'Vur Gitsin' şarkısıyla başlayan
Zara, konser boyunca en sevilen şarkılarını
seslendirdi. Ünlü şarkıcı konseri boyunca
'Dilenci', 'Bir Teselli Ver', 'Sevemedim Kara
Gözlüm' gibi Türk müziğine damga vurmuş

birçok şarkıya da repertuarında yer verdi.
Zara, boğaz manzarası eşliğindeki keyifli
konserinde hayranlarının karşısına üç ayrı
kostümle çıktı. Ünlü şarkıcı sahneye ilk ola-
rak omuzlarını ve belini siyah transparan
tüllerle saran taş işlemeli uzun siyah bir el-
bise ile çıktı. Zarafetiyle göz kamaştıran
ünlü şarkıcı konserinin ilerleyen dakikala-
rında hayranlarının karşısına bu kez içinde
ışıl ışıl parladığı yeşil payet işlemeli bir
başka zarif kostümle çıktı.

TAYLAN DAŞDÖĞEN
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Oyuncu Yasemin Sakallıoğlu, önceki akşam
Harbiye Açıkhava sahnesinde tek kişilik gösteri
düzenledi. Sakallıoğlu'nu izlemeye gelenler ara-
sında Bensu Soral, Seray Kaya, Alper Kul, Aylin
Kul ve 2014 yılında Türkiye Güzeli seçilen Amine
Gülşe gibi ünlü isimler vardı. Muhabirlerle sohbet
eden 28 yaşındaki Amine Gülşe, bütün zamanını
kızı Eda'ya ayırdığını açıkladı. Konuyla ilgili açık-
lamalarda bulunan Gülşe, "O kadar hızlı büyü-
yor ki bu anları yaşamak istiyorum. Onun
için birçok şeye ara verdim ama başka iş-
lerle uğraşıyorum. O da sürpriz olsun." şek-
linde konuştu.Gazetecilerin,
"Televizyonlar ya da dijital
platformlarda yer almayı
düşünüyor musunuz?" so-
rusuna da yanıt veren ünlü
isim, "Hayır, düşünmüyorum.
İçime sinen bir proje olursa düşünürüm
ama onun dışında düşünmüyorum." dedi.
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Amine Gülşe

Rumelı unıveRsıtesı
727 gencı 
mezun ettı

Silivri'de 2016-2017
eğitim-öğretim
yılından bu yana
faaliyetlerini sürdüren
tek üniversite 
konumundaki
İstanbul Rumeli
Üniversitesi, dördüncü
yılının mezunlarını
hayata uğurladı

İstanbul Rumeli 
Üniversitesi öğrencileri 
mezuniyet sevinci yaşadı. 
Çok mutlu olduklarını 
kaydeden öğrenciler, 
“İstanbul Rumeli Üniversitesi
öğrencisi olmanın 
mutluluğunu her zaman 
yaşayacağız” dedi.

Zara kulakların pasını sildi
Poll Production organizasyonu ve Demirören Medya Grubu medya sponsorluğunda gerçekleşen
Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri, önceki akşam Evrensel müziğin güçlü sesi Zara’yı ağırladı

Üsküdar
servisleri
denetledi

İstanbul'da öğrenci servisleri
denetlendi. Denetimlerde
evrak kontrolünün yanı sıra,
koronavirüs tedbirleri
kapsamında kurallara
uyulup, uyulmadığına
bakıldı. Kurallara uymayan
sürücülere ceza kesildi

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlü-
ğü'ne bağlı ekipler, okul servislerine yönelik
denetim yaptı. Üsküdar Libadiye Caddesi'nde
ekipler, durdurdukları servis araçlarında evrak
kontrolü yaparak, sürücüleri kurallara uyma-
ları konusunda
uyardı. Ayrıca ekip-
ler, koronavirüs ted-
birleri kapsamında
durdurdukları servis
araçlarındaki öğren-
cilerin maske takıp
takmadıklarını, sos-
yal mesafe kuralla-
rına uyulup
uyulmadığını, de-
zenfektan bulunup
bulunmadığını kont-
rol etti. Ekipler ser-
vis görevlilerine
öğrencilerin ateşleri-
nin kontrol edilip
edilmediğini de
sordu. Denetimler

sırasında servis sürücü Sertan Zurnacı'ya eh-
liyetinin geçerlilik süresini geçmesinden dolayı
580 lira ceza kesildi. Zurnacı, "Cezayı yedik.
Ne olduğunu ben de tam anlamadım. Ehliye-
tin geçerlilik süresi dolmuş" diye konuştu.
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İstanbul Rumeli Üniversitesi Mütevelli
Heyet Başkanı Hilal Balcı, mezuniyet
töreninde yaptığı konuşmada, genç-
lere seslendi. Balcı, “Bizlere bu heye-
canı ve gururu yaşattığınız için sizlere
ayrıca teşekkür ediyorum. Meslek ha-
yatınızda hedef ve ideallerinize sıkı
sarılarak yol almanız en büyük dile-
ğimdir. Sizlere tavsiyem bölümünüz
veya mezuniyet dereceniz ne olursa
olsun mesleğinizi severek yapın. Ba-
şarının en güzel yolu sevgidir. Empati
kurun eleştirilmekten korkmayın, ken-
dinizi her zaman geliştirin ve hedefle-

rinizden şaşmayın. En önemlisi
de idealleriniz. Unutmayın

hedefe giden yolu ide-
alleriniz belirleye-

cektir. Bugün
sizleri uğurlu-
yoruz, bizleri
başarıları-
nızla her
zaman gu-
rurlandıra-
cağınızı
biliyorum.
Bundan son-

raki hayatı-
nızda hepinize

büyük başarılar
diliyorum” ifadele-

rini kullandı.

İdeallerinizden
vazgeçmeyin

İGD Başkanı 
Mehmet Mert de 
yeğeni Nazlıcan

Mert'in mezuniyet
sevincini paylaşan
isimler arasında 

yer aldı.

İstanbul Rumeli Üniversitesi Mütevelli Heyet
Başkanı Hilal Balcı ve Rektör Prof. Dr. Tamer
Dodurga, üniversiteyi birincilikle bitiren
Sevda Şengül’e plaket takdim etti.

ŞARKICI İzel uzun bir aradan 
sonra tekrar sahnelere muhteşem 
bir dönüş yaptı. Geçtiğimiz akşam 
İzmir Üzüm’de sahne alan sanatçı 
muhteşem performansıyla herkesi 
bir kez daha mest etti. Üç ay bo-
yuncu Bodrum Azka Otel’de kalan 
İzel, bu süre zarfında bol bol kitap 
okuyup, denize girip yüzerek ener-
ji toplamış, üç aylık detoks dediği 
dönemde çok özlediği sahnelere 
hızlı bir dönüş yaptı. Üzüm’de 
sahne alan İzel Çeliköz’ü sevenleri 
ve hayranları o kadar çok özlemiş-
ki sanatçıyı şampanyaya boğdular. 
Gece boyunca 120 şampanya açı-
lan İzel, bu güzel sahne ve güzel 
tepkilerden dolayı “Müsadenizle 
İzel geri döndü” diyerek teşek-

kür etti. Yoğun istek üzerine 
önümüzdeki hafta bir kez daha 

aynı mekanda sahne alacak 
İzel en kısa zamanda İstan-
bul’da birkaç mekan ile 
dirsek temasında olduğunu 
ve İstanbul’da hayranları-
nın karşısına çıkacağının 
müjdesini verdi.

Türk Halk Müziği’nin en başarılı kadın solistleri 
arasında yer alan başarılı sanatçı Sevcan Or-

han, Sancaktepe Belediyesi tarafından organize 
edilen ‘’Yaza Veda Konserleri’’ kapsamında 

muhteşem bir sahne performansına imza attı

Camiler ve Din Görevlileri Haftası’nda konuşan Arnavutköy Belediye 
Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, din görevlilerine seslendi. Baltacı, “Bugüne 

kadar vefa ekiplerinde görev aldınız, yaşlıların, kimsesizlerin dertlerine 
deva oldunuz. Sizin hakkınız asla ödenmez” dedi

Başakşehir’de kültür sanat sezonu kapsamında sahnelen çocuk oyunları beğe-
niyle takip ediliyor. Başakşehir Emin Saraç Kültür Merkezi, Başakşehir Kültür 

Sanat Merkezi ve Fenertepe Bilgievi’nde sahnelenen ‘Kayıp Çorap’, ‘Neşeli Hay-
vanlar Müzikali’ ve ‘Arı Maya’ oyunlarına Başakşehirliler yoğun ilgi gösterdi

ÇOCUK OYUNLARIÇOCUK OYUNLARI
iiLGLGiiYLE YLE iiZLENZLENiiYORYOR

Sizin hakkınız ödenmez

YAKUP TEZCAN

TAYLAN DAŞDÖĞEN

ÇORLU’DA yaşayan ve kent yaşamının stresin-
den uzaklaşmak isteyen vatandaşların yoğun 
ilgi gösterdiği Çorlu Belediyesi Hobi Bahçeleri 
2022 yılı için kayıtlar başladı. 31 Ekim 2021 
tarihinde sona erecek ön talep başvurularının 
ardından Çorlu Belediyesi encümeni huzurun-
da kasım ayında yapılacak asil ve yedek liste-

nin belirleneceği kura çekimi sonunda tahsis 
hakkı kazananlar aralık ayında ilan edilerek 
süreç başlatılacak. Aralık ayı içerisinde tahsis 
hakkı kazananlara bildirimlerin yapılmasının 
ardından 1-31 Ocak 2022 tarihleri arasında 
gerekli belgeler hazırlanarak ücret ödeme 
işlemleri tamamlanacak. 

Çorlu’da Hobi Bahçeleri sizleri bekliyor

iki saat süren performansın-
da sahnede adım atmadık yer 
bırakmayan güzel sanatçı, son 
bölümde hareketli türkülerle 
tempoyu yükselterek sevenlerinin 

ARNAVUTKÖY Belediyesi’nin 
organizasyonuyla Camiler ve Din 
Görevlileri Haftası kutlandı.  1-7 
Ekim tarihleri arasında belirli 
temalar ile düzenlen Camiler ve 
Din Görevlileri Haftası, Arnavut-
köy Belediyesi’nin organizasyo-
nuyla yemekli törenle kutlandı. 
Nuri Pakdil Kültür Merkezi Çok 
Amaçlı Salonda gerçekleştirilen 
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Sizin hakkınız ödenmez

TAYLAN DAŞDÖĞEN
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iZEL SAHNELERE
GERi DÖNDÜ


