
iNANIN NE yAPACAĞIMIzI biz DE ŞAŞIrDIK!
Konuya ilişkin konuşan Motosikletli Kurye-
ler Derneği Başkanı Murat Tomris, “Dama-

canalarla birlikte gidip, gelmeleri neredeyse yarım
saati buluyor. Siteler çok büyük olduğu için buna
maruz kalıyorlar. Bazı zaman kısıtlaması olan site-
lerde çalışan kuryeler için durum daha kötü çünkü

siparişleri belirli bir saate kadar teslim etmesi gere-
kiyor. Ancak güvenlikçiler, kuryeleri site içerisine
motosikletle almıyorlar. Gerekçe olarak ise, yöneti-
min verdiği emri gösteriyorlar. Haliyle bizler de ne
yapacağımızı şaşırıyoruz. Ciddi zorluklar çekiyo-
ruz. Bunlara duyarlılık gösterilmeli” dedi. I SAYFA 10
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Avcılar Belediye Başkanı Av.
Turan Hançerli, Avcılar'da 

çeşitli konularda Finlandiya ile birlikte
çalışacaklarının müjdesini verdi. 
Finlandiya Büyükelçisi Ari Maki'yi
ağırlayan Hançerli, ziyarete ilişkin
sosyal medya hesabından yaptığı
paylaşımda şu ifadeleri kullandı;
“Dayanaklı Kentler, İnovasyon ve
Ekolojik Girişimler, Bathonea gibi
alanlarda ortak çalışma imkanlarını
değerlendirdik. Bu çerçevede birlikte
gerçekleştireceğimiz eğitim projeleri
kapsamında ilçemizde bulunan Leyla
Bayram İlkokulu'nu ziyaret ettik.
Nazik ziyaretleri için kendilerine
teşekkür ederim.”
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AVCILAR’DA YÜZLER GÜLÜYOR

Finlandiya’dan
destek geldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,
aşılamayla ilgili son bilgileri

Twitter hesabından paylaştı. Koca,
“11 Ağustos günü 1 milyon 274 bin
368 doz aşı uygulandı. İlk doz aşısını
yaptıranların sayısı 385 bin 519. İkinci
doz aşısını yaptıranların sayısı 698
bin 312. Üçüncü doz aşısını yaptıran-
ların sayısı 190 bin 537. İlk doz aşısını
henüz yaptırmayanların sayısı 19 mil-
yon 70 bin 186'ya indi.Bayburt yüzde
55'in üzerine çıkan ilk doz aşılanma
oranıyla çok yüksek risk seviyesini
yüksek risk seviyesine indirdi. Bay-
burt, turuncu iller arasında. Ağrı,

yüzde 55'in üze-
rine çıkan ilk doz
aşılanma ora-
nıyla çok yüksek
risk seviyesini
yüksek risk sevi-
yesine indirdi.
Ağrı, turuncu
iller arasında”
ifadelerini
kullandı.
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KOCA HERKESİ UYARDI

19 milyon kişi
hala aşı olmadı

GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

Haramidere'de genellikle
simsiyah akan sudan yayı-

lan pis koku bölgede oturanları
zor durumda bıraktı. Çevredekiler
giderek daha çekilmez hale gelen
koku nedeniyle sıcak havada 
pencere açamadıklarını, derenin
yanından geçerken çok kötü 
olduklarını anlattı.  Çevre 
sakinlerinden Nizamettin Budur,

“Söyleyecek bir şey yok. Sürekli
lağım kokuyor. Köylerde bile
böyle bir şey yok. Kokuyor bir de.
Zor bir iş. Buradan zor geçiyo-
rum” dedi. Zübeyit Yılmaz da
“Çalışma bir seneyi buldu. Burayı
açtılar. Kokudan durulmuyor.
Kimse penceresini açıp oturamı-
yor. Bunun bir çaresi bulsunlar”
diye konuştu. 
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SÜrEKLi LAĞIM KoKuSu VAr

Habib Şare isimli bir vatan-
daş da, “Olmaması gereken

bir şey. Yerin altına da götürülebilir.
Kokusu insanı rahatsız ediyor” dedi.
Aynı bölgede oturan Burcu Bozdo-
ğan da “Koku had safhada, anlatıla-
mayacak derecede. Her tarafı
kazdılar. Burada çocuklar oynuyor,
hiçbir önlem yok. İki gün geliniyor,
çalışılıyor, 8 gün duruluyor. Ufak

yağmurda her taraf çamur oluyor.
Çok kötü bir durum. Ben üst katta-
yım ancak taşan sular alt katta 
oturanların evlerini basabiliyor. 
Genişletmeye çalışıyorlar ama hiçbir
önlem yok. Çok pis kokuyor. Bura-
dan geçemiyorum, midem bulanı-
yor. Birçok yerde oturdum böyle
rezalet görmedim. İnşallah sesimizi
duyarlar” diye konuştu. I SAYFA 8
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bÖyLE rEzALET GÖrMEDiM

HARAMIDERE
BIZI BEZDIRDI
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Esenyurt'taki ulaşım sorununa
çözüm bulmak için girişimlerde 

bulunan Başkan Bozkurt, bu kapsamda
her iki kooperatif ile çeşitli toplantılar 
yapmıştı. Kooperatiflerin birleşmesinin
vatandaşa ve esnafa büyük fayda sağlaya-
cağını söyleyen Başkan Bozkurt, güzergâh
konusunda anlaşamayan minibüs esna-
fını önce bir masa etrafında buluşturdu,

ardından da uzlaşmalarını sağladı. 
Yapılan görüşmelerin ardından iki koope-
ratifin, açılacak yeni iki güzergâhta birlikte
çalışmalarına karar verildi. Kararın, İstan-
bul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordi-
nasyon Merkezi (UKOME) tarafından da
onaylanmasıyla Hürriyet Mahallesi-
Cumhuriyet Mahallesi Metrobüs Durağı
arasında ulaşım başladı. I SAYFA 4
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Kinyas İbrahim 
Mirzoyev’in anısına

Esenyurt, Haramidere'de
başlatılan ıslah

çalışmaları bir türlü
tamamlanamazken,

sıcak hava ile 
genellikle simsiyah akan
sudan yayılan pis koku

bölgede oturanları 
zor durumda bıraktı.
Çevredekiler giderek
daha çekilmez hale

gelen koku nedeniyle
sıcak havada pencere

açamadıklarını, derenin
yanından geçerken çok

kötü olduklarını
belirterek, “Biz artık 

buradan bezdik. Lütfen
bir çare bulsunlar” dedi

ESENYURT’TA YEDi YILLIK ÇiLE BiTTi
Esenyurt’ta faaliyet gösteren 113. No’lu Taşıyıcılar Kooperatifi ve 266 No’lu Mavi 
Esenyurt Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi arasında yaklaşık 7 yıldır devam eden
anlaşmazlık, Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’un çabaları ile sona erdi
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HABERİN 

DEVAMI 
SAYFA 
2’DE

PİS KOKUSU NEDENİYLE HARAMİDERE’DEN DERTLİ OLAN VATANDAŞLAR,
BÖLGEDEN GEÇMEK BİLE İSTEMEDİKLERİNİ ANLATTI

KURYECiLER DERT YANDI
İstanbul'un bazı semtlerinde
sitelere sipariş getiren kuryeler
motosikletleriyle içeri alınmıyor.
Çok bloklu ve geniş alana sahip
sitelerde ellerindeki siparişlerle 
10 ila 20 dakika arasında
yürümek zorunda kalan kuryeler,
hava şartları da eklenince büyük 
zorluk yaşadıklarını söylüyor

uzLAŞMA SAĞLANDI uLAŞIM NiHAyET bAŞLADI

Muharrem Ayı’nda Kerbela’da
Hz. Muhammed’in Torunu

Hz. Hüseyin ve yakınlarını şehit 
edilmesinin yasının tutulduğu 
Muharrem orucu dolayısıyla Büyük-
çekmece Güzelce Cemevi’nde iftar
programı düzenlendi. İftara katılan
Büyükçekmece Belediye Başkanı 
Dr. Hasan Akgün, “Yas-ı Matem oru-
cuyla o günleri, o acıları bir kez daha
yaşıyoruz, anıyoruz. Yeryüzünde bu
tür yezitlerin bir daha olmamasını da
yüce Allah’tan diliyoruz. Yas-ı Matem
orucunda siz değerli canlarla birlikte
acımızı paylaşıyoruz. Hacı Bektaş 
Veli’nin o güzel sözlerinde de olduğu
gibi, bir olmak, iri olmak, diri olmak
zorundayız” dedi.
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BERABERLİK MESAJI

Bir olalım
diri olalım

Haramidere'deki koku nedeniyle büyük bir rahatsızlık yaşadıklarını anlatan
Mustafa Kaya, “İnsan buradan geçmek bile istemiyor. Artık canımızdan 
bezdik. Şuraya acilen müdahale etsinler. Mağdur durumdayız” dedi.

İstanbul genelinde bazı sitelere sipariş getiren motosikletli kuryeler, motosikletleri ile site 
içerisine alınmıyor. Kimi zaman yemek siparişi, kimi zaman market ürünleri ya da damacana su
getiren kuryeler çok bloklu sitelerde sipariş teslimi için uzun süre yürümek zorunda kalıyor.

Zam teklifini
beğenen yok

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve
Kamu- Sen Genel Başkanı Önder Kahveci

önceki gün peşpeşe açıklamalar yaparak hükü-
metin memur ve memur emeklileri için sunduğu
zam teklifini yetersiz bulduklarını söyledi. Yalçın
“Bu teklif, yeni bir teklifi zorunlu kılıyor” derken
Kahveci ise “Tekliflerin üst seviyede revize 
edilmesi gerekir” şeklinde konuştu. I SAYFA 6
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Sarıyer'de henüz belirleneme-
yen nedenle orman yangını

çıktı. Yangına müdahale için çok 
sayıda itfaiye ekibi ile söndürme 
helikopteri sevk edildi. Helikopter su
atarak yangına müdahale etti. Aynı
bölgede dün ve önceki gün de yangın
çıkmıştı. Yangın, yaklaşık yarım saat
süren çalışmalar sonucunda söndü-
rüldü. Ekiplerin soğutma çalışmaları
sürerken, yangının çıkış nedenine 
ilişkin incelemeler sürüyor. 
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Beylikdüzü Belediyesi’nin düzenlediği
7. Klasik Günleri tüm coşkusuyla

devam ediyor. Bu yıl ki teması “Orman Hayat-
tır” olan ve Yaşam Vadisi 1.Etap içerisinde 
bulunan 6 Mayıs Gençliğimiz Var Sahnesi’nde
gerçekleşen konserler kapsamında dünya 
çapında ünlü piyanistler Selin Şekeranber ve
Yudum Çetiner, ‘Kadife Bir Gece Bu’ piyano
resitali ile izleyicilere unutulmaz saatler yaşattı.
Festival, müzikseverlerin büyük beğenisini 
topladı. I SAYFA 9
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BEYLİKDÜZÜ
BÜYÜLENDİ

Değerli dostlar Kürt halkı 8 Ağustos
günü çok önemli bir değerini kaybetti.
Yeri zor doldurulacak bir değer. Geldi,
yaşadı ama zamansız göçüp
gitti bu dünyadan. Başta
Kürtler olmak üzere bütün
Kazakistan halklarının ona
daha çok ihtiyacı vardı...

Prof. Dr. Ahmet Özer’in yazısı 5’de

SARIYER 1 KEZ
DAHA YANDI!

Fahrettin Koca

Beylikdüzü'nde beton mikseri,
takıldığı elektrik kablolarını ko-

pardı. Kablolarda patlama yaşanır-
ken, sokakta önlem alındı. Olay, saat
15.00 sıralarında Beylikdüzü Kavaklı
Mahallesi Karlıca Sokak'ta meydana
geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 NK
5599 plakalı beton mikserinin sürü-
cüsü, sokak ortasında bulunan elek-
trik direğinden sarkan kabloları fark
etmedi. Mikser, takıldığı kabloları,
kopardı. Olayda şans eseri yaralanan
olmazken, ihbar üzerine olay yerine
itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Yaşanan
kaza nedeni ile sokak geçici süre ile
trafiğe kapatıldı. Kablo ve araçların
kaldırılması üzerine ulaşım normale
döndü. 
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KAVAKLI’DA PANİK

Beton mikseri elektrik
kablolarını kopardı!

Selin en çok etkilediği Sinop’un
Ayancık, Bartın’ın Ulus ve 

Kastamonu’nun Bozkurt ilçelerinde
mağdur olan vatandaşların beslenme
ihtiyaçlarını karşılayan Kızılay, afet 
uzmanları ve gönüllülerinden oluşan
300 kişilik ekip ve 45 aracıyla sahada
görev yapıyor.  Kızılay Genel Başkanı
Dr. Kerem Kınık, “72 saat çok çok
önemli. Bu süre zarfında özellikle böl-
geye yardıma gelmeye çalışan vatan-
daşlarımız ve
sivil toplum ku-
ruluşlarının ke-
sinlikle AFAD
ile koordine ol-
ması gerekiyor”
dedi. I SAYFA 8
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SEL bÖLGESiNE
yArDIM ELi

Afetler psikolojimizi

bozuyor



Medipol Mega Üniversite Hasta-
nesi Organ Nakli Bölümünden
Prof. Dr. Onur Yaprak, vücudun bir

kimya fabrikası gibi işlev gören karaciğerde
hastalığa işaret eden belirtileri açıkladı. Prof.
Dr. Yaprak, “Karaciğer karın boşluğunda sağ
üst kısımda yer alır. Ortalama bir karaciğerin
ağırlığı kişinin vücut ağırlığına göre değiş-
mekle birlikte 1,5 kilogram civarındadır.
Yemek, ilaç, alkol veya toksinler olsun, her
şey karaciğer tarafından metabolize edilir.
Karaciğer kan şekeri seviyesinin dengelenme-
sinde çok önemli bir role sahiptir. Fazla şe-
keri depolar ve gereğinde kullanıma sunar.
Proteinler karaciğerde üretilir. Salgıladığı
safra ile hem yağların parçalanması ve emil-
mesine katkı sağlar hem de toksin gibi atık-
ları vücuttan uzaklaştırır. Demir ve bazı

vitaminler gerektiğinde kullanılmak üzere ka-
raciğerde depolanır” diye konuştu.

Siroza neden oluyor

Karaciğerin normalde pembe-kırmızı bir
rengi, pürüzsüz bir yüzeyi ve yumuşak bir
dokusu bulunduğuna dikkati çeken Prof. Dr.
Onur Yaprak, “Karaciğerin sertleşmesi, bü-
zülüp küçülmesi, şeklinin bozulması, içinde
yumrular oluşmasına ‘siroz’ diyoruz. Karaci-
ğer birdenbire siroz olmaz, sağlıklı karaciğe-
rin siroza dönmesi için yıllar gereklidir.
Karaciğerde siroz olmadan önceki aşama-
larda yağlanma ve/veya iltihap ve sertleşme
gelişir. İltihap iyileşirken scar yani nedbe do-
kusunun oluşumuna yol açar, son aşamada
ise karaciğerde nodül dediğimiz yumrular
oluşur. Karaciğerde yağlanma, iltihap ve

sertleşmeye yol açan nedenlerin başında ise
hepatit B ve C gibi viral hepatitler, aşırı alkol
tüketimi, sağlıksız beslenme, çocukluk çağı-
nın bazı genetik geçişli ve metabolik hastalık-
ları, otoimmun dediğimiz bağışıklık
sisteminin uygunsuz çalışmasına bağlı geli-
şen karaciğer hastalıkları, safra kanallarını et-
kileyen bazı durumlar en başta gelmektedir”
dedi.

Bu belirtilere dikkat 

Prof. Dr. Onur Yaprak, karaciğer ile ilgili so-
runların, erken evrelerde belirgin bir semp-
tom olmaksızın sessizce geliştiğine
değinerek, şu bilgileri verdi: “Ancak siroz aşa-
masına geldiğinde şikayetler oluşmaya
başlar. Sirozunuz varsa, bu belirtilerden
bir veya daha fazlasını fark edebilirsi-
niz. Bu belirtiler ise; kaşıntı, gözle-
rin ve cildin sararması ile idrarın
koyulaşmasına neden olan sa-
rılık, ayak ve bacaklarda
ödem, karında sıvı toplan-
ması, karın cildinde top-
lardamar varisleri,
kanlı kusma, avuç iç-
lerinde kızarıklık,
kadınlarda adet

düzensizlikleridir. Ayrıca kanamaya eğilim,
sık burun ve diş eti kanaması, ciltte
kolay morarma, küçük kanamaları
durdurmada zorluk ile unut-
kanlık, hafıza kaybı, kafa
karışıklığı ve uyuşukluk
da bir diğer belirti-
lerdendir.”

NEŞE MERT
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P andemi sürecinin mental yorgun-
luğu tüm toplumu etkilemişken
ardı ardına gelen doğal felaketler de

yaşanan travmayı artırıyor. Bir yandan tüm
Türkiye’yi saran orman yangınları bir yan-
dan kimi bölgelerimizde can ve mal kay-
bına yol açan sel felaketleriyle üst üste
gelen doğal afetler, bireylerin psikolojik di-
rencini düşürerek karamsarlık ve kaygıyı
yükseltiyor. Altınbaş Üniversitesi Psikoloji
Bölümü Üyesi Prof. Dr. Aylin İlden Koç-
kar, travmatik bir olay yaşamış olmanın
yanı sıra başka bireylerin travmatik durum-
ları deneyimlediğini görme ve bilmenin de
psikolojik sorunlara yol açabildiğini 
belirtti.

Aylar sonra görülebilir

Bireylerin ruh sağlığı üzerinde doğrudan

etkileri olabilen doğal felaketler sonrasında
travma sonrası stres bozukluğu belirtileri-
nin görülebileceğine dikkat çeken Prof. Dr.
Koçkar, “Doğal afetler, bireylerin çaresizlik
veyasuçluluk duygusu hissetmelerine
neden olabilir. Doğal afet sonucu uyku ve
yeme düzenlerinde değişimler, yoğun stres,
olayların tekrarlanacağına dair endişe, kafa
karışıklığı, doğal afete ilişkin görüntülerin
akla kontrol dışı bir şekilde sürekli gelmesi,
kolay irkilme ve her an tetikte olma hali, fi-
ziksel bir nedene bağlı olmaksızın bedensel
ağrılar, öfke patlamaları görülebilir. Bi-
reyde bu etkiler travmatik olayın hemen ar-
dından ortaya çıkabileceği gibi aradan
zaman geçtikten sonra, günler hatta aylar
sonra da görülebilir” ifadelerini kullandı.

Kaygı bozuklukları yaratıyor

Doğal afetler sonrasında kaygı düzeyi aşırı
yükseldiğinde günlük hayat üzerinde

olumsuz etkileri gözlemlenebilen kaygı bo-
zukluğu vakalarının yaşanabileceğini söy-
leyen Prof. Dr. Koçkar, “Travma
deneyimine bağlı olarak bireyin yoğun kor-
kular ve endişeler içerisinde olmasıyla ça-
resizlik hissini tetikleyen kaygı
bozukluklarına sık rastlanabilir. Bu gibi du-
rumlarda, bireyin baş etmekte zorlandığı
yoğun kaygı düzeyine yönelik bir uzman-
dan destek alması gerekir” dedi.

Kalıcı ruhsal problemler 

Prof. Dr. Koçkar, “Bireyin içerisinde bulun-
duğu sosyal çevreden, aile ve arkadaşların-
dan aldığı destek, duygusal dayanıklılığı,
hayatında devam eden stresli ve duygusal
olarak zorlayıcı başka bir sürecin olup ol-
maması gibi birçok faktör, bireyin doğal
afet sürecinden etkilenme düzeyini ve bu
süreçte kalıcı bir psikolojik zorlanma yaşa-
yıp yaşamamasına dair belirleyici olacaktır.

Psikolojik sağlamlığı daha düşmüş olan bi-
reylerin travmatik bir deneyim eklenmesi
ile daha fazla zorlanmaları söz konusu
olabilir” açıklamasını yaptı.

Birçok yöntem var

Yaşanan felaketler karşısında psikolojik di-
renci yüksek tutmak için uyarı ve önerile-
rini paylaşan Prof. Dr. Aylin İlden Koçkar,
şunları söyledi: “Ruh sağlığını güçlü tut-
mak için birçok farklı yöntem vardır. Bun-
lardan bazıları;
duygu-düşünce-davranışlar arasındaki iliş-
kiye dikkat ederek ‘olumsuza odaklanmak-
tan’, ‘ya hep ya hiç’ şeklinde düşünmekten
kaçınmaktır. Ayrıca, farkındalık temelli
stresle başa çıkma çalışmaları uygulamak,
sosyal çevreden destek almak, keyif alınan
aktivitelere zaman ayırmak da bu süreçte
ruh sağlığını güçlü tutmak adına yardımcı
olacaktır.

Doğal afet, pandemi süreci, son günlerde yaşanan tramvatik olaylar toplum olarak ruh sağlığımızı da kötü
yönde etkiliyor. Psikolojik sorunlar yaşamamıza sebep olan bu durum karşısında Prof. Dr. Aylin İlden Koçkar,

“Fiziksel bir nedene bağlı olmaksızın bedensel ağrılar, öfke patlamaları görülebilir” dedi
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Karaciğeriniz için altın kurallar
Karaciğerde görülen sirozun birden bire değil yıllar içinde geliştiğine dikkati çeken Prof. Dr. Onur Yaprak “Kaşıntı,
sarılık, kanamaya eğilim, ayak ve bacaklarda ödem, karında sıvı toplanması, karın cildinde toplardamar varisleri,
kanlı kusma, avuç içlerinde kızarıklık, kadınlarda adet düzensizlikleri ve unutkanlık gibi belirtilere dikkat edin” dedi

sosyal medya

estetiği
Artırdı
Sosyal medya platformlarının estetik 
operasyonlara ilgiyi artırdığını belirten
Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı
Burun ve Yüz Estetik Cerrahı Op. Dr. Hayati
Kale, gençlerin sosyal medya fenomenleri
ile dizi oyuncularından etkilenerek burun
estetiği yaptırdıklarını söyledi

Son yıllarda özellikle gençlerin burun
estetiğine ilgisinin arttığını ifade eden
op. dr. Hayati Kale, “Bu durumun ya-

şanmasında sosyal medya platformlarının
büyük etkisi var. Gençler sosyal medyayı o
kadar aktif kullanıyor ki, sürekli fotoğraflarını
çekiyor ve o kareleri sosyal medya fenomenle-
riyle ünlü oyuncularla kıyaslıyorlar. daha güzel,
daha yakışıklı görünmek, kusursuz olmak için
de estetik cerrahlara başvuruyorlar” dedi.

Bişoktemiye ilgi arttı

Instagram’da 23 milyonu aşkın takipçisi bulu-
nan Hande erçel’in yaptırdığı bişektomi (yanak-
tan yağ aldırma) işleminin de çok
konuşulduğunu belirten dr. Kale, “Ünlü oyuncu-
nun ardından bu operasyona ilgi arttı. Gençler,
önceki hallerini de bildikleri ünlü isimlerin yap-
tırdığı, onlarda güzel duran işlemleri kendile-
rinde de istiyor” diye konuştu.

En çok burun ameliyatı 

en çok talep edilen ameliyatların başında burun
estetiğinin geldiğini ifade eden op. dr. Hayati
Kale, “Sosyal medya, burun operasyonlarını ar-
tırdı. Burun estetiği özellikle gençler arasında
giderek yaygınlaşıyor. Bunda burun estetiği
yaptıran ve memnun olan hastaların paylaşım-
larının da payı var. Bu paylaşımlar, burunların-
dan memnun olmayanlarda pozitif motivasyon
yaratıyor” ifadelerini kullandı.

Yaş sınırı var

Burun estetiğine dair uyarıda da bulunan Kale,
“erkeklerde alt sınır 18, kadınlarda ise 17. Ön-
cesinde yapılması riskli, çünkü burun şekli
henüz tam olarak oturmamış oluyor. Burun
ameliyatında üst sınır ise kişiden kişiye değişi-
yor. Ben 55 yaşın üzerine rinoplasti yapmayı
tercih etmiyorum. Çünkü yaş ilerledikçe burun
içinde kanamalar oluşabiliyor, iyileşme bozuk-
lukları ortaya çıkabiliyor” dedi.

burçin terzioğlu

ekrAnlArA
dönüyor

Başrollerinde Burçin Terzioğlu, Salih Bademci,
Hazal Türesan, Cemal Toktaş ve şahin Irmak’ın
yer aldığı Yalancıdizisinin çekimleri başladı.

BaFTa ödüllerine aday gösterilen ingiliz dizisi liar’dan uyarlanan, yö-
netmenliğini başarılı isim Hülya Gezer’in yaptığı, senaryosunu Yazıhane

ekibinin kaleme aldığı Yalancı dizisi çok yakında Show TV ekranlarında izleyici-
leriyle buluşacak. Show TV’de yayınlanacak olan ve yapımcılığını Süreç Film’in üst-

lendiği Yalancı dizisinde Burçin Terzioğlu, Salih Bademci, Hazal Türesan, Cemal Toktaş
ve şahin Irmak’a; imer Özgün Murat Kılıç, Serkan Tınmaz, efsane odağ, Fatih Berk şahin,

emir Çubukçu, Öyküsu Özyürek, ozan ayhan, Gizem Soysaldı, Mesut Yılmaz, doğa Karakaş,
Sema Çeyrekbaşı, Özgür şahin gibi başarılı isimler eşlik ediyor.
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O lay, dün saat 21.15 sıralarında Yeşilkent Mahal-
lesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Necmettin
Kala tapusu kendisine ait olan 2 katlı binada ya-

şayan kardeşi Deniz Kala ve babası Cemil Kala'nın evden
ve dükkandan çıkmalarını istedi. İşe giden Necmettin
Kala, kardeşine tehdit mesajları attı. Bir süre sonra bi-
naya gelen Necmettin Kala'ya baba Cemil Kala tepki
gösterdi. Sinirlenen Necmettin Kala, eve çıkarak o sırada
yemek yapan kardeşini darbetmeye başladı, araya gir-
meye çalışan babasını da darbetti. Necmettin Kala, sal-
dırdığı anda kardeşinin elindeki bıçak karnına saplandı.
Deniz Kala'nın ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık
ekipleri geldi. İlk müdahalesi yapılan Necmettin Kala
hastaneye kaldırılırken durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Abinin şikayetçi olması üzerine Deniz Kala ifadesi alın-
mak üzere polis merkezine götürüldü.

Önüne geleni kırdı geçirdi

Yaşananları anlatan baba Cemil Kala, "Habersiz arsa
aldı, üzerine tapu etti. Beni de şimdi dışarı atıyor. Beni ve
oğlumu dışarı atmaya çalışıyor. Dün işten geldi. Ben de
kapıda oturuyordum. Niye oturduğumu sordu. Onu bek-
lediğimi ve sürekli oğluma 'Çık dükkandan' diye niye
mesaj attığını sordum. O da 'Çıksın' dedi. Ben de 'Nereye
çıkacak? Burası benim evimdi, dükkan yaptın' dedim.
Ben öyle söyleyince birden parladı içeri girdi. Saldıra sal-
dıra gitti yukarı. Önüne geleni kırdı, geçti. Benim küçük
oğlum yatarak, yemek yapıyordu. Bıçak da yanındaydı.
Vurmaya başladı. Oğlum da 'Vurma vurma, niye vuruyor-
sun' diye bağırdı. Biz araya girmeye çalıştık, bizi de itti.
Ben 85 yaşındayım. Benim yüzüme vurdu, elime vurdu.
Karısını kapıya attı. Kapı kapandı. Daha sonra kapıya
tekme attı, o da suratıma düştü. 3 tane dikiş atmışlar"
dedi.

Nereye gidersen git diyor

Necmettin Kala'nın kendisi ve küçük oğlunu evden at-
maya çalıştığını söyleyen Cemil Kala, "Ben kızlarımla ça-
lışıyordum. İki tane atölyemi zorla sattı. 'Atölye
çalışmıyor' deyip satıyor. Sonra gelip bu arsayı alıyor.
Bizim de haberimiz yoktu. Hepimizi dolandırdı. Başka
kalacak yerimiz yok. 'Gideceksiniz, burası benim' diyor.
'Nereye gideceğiz?' diye sorunca öz oğlum 'Nereye gider-
sen git' diyor " ifadelerini kullandı. DHA

kAzA, saat 12.00 sırala-
rında, Topkapı alt geçidinde
meydana geldi. Aynı yönde

giden Muhammet Tunahan Ataş (22)
idaresindeki 34 DUS 453 plakalı oto-
mobil ile Selman Çiçek (25) yöneti-
mindeki 34 GG 5958 plakalı otomobil

çarpıştı. Muhammet Tunahan Ataş'ın
kullandığı otomobil takla attı. Çiçek'in
kullandığı otomobil ise duvara çarpa-
rak durabildi. Kazada, otomobillerde
bulunan 1'i kadın 4 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve
polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekip-

leri, yaralıları ambulansla hastaneye
kaldırdı. Polis ekipleri, kaza nedeniyle
trafik yoğunluğunun oluştuğu alt ge-
çitte, trafik akışını tek şeritten kontrollü
olarak sağladı. Kazaya karışan otomo-
biller çekiciyle bulundukları yerden
kaldırıldı.

denizköşkler Mahallesi'ndeki Güzel
Sokak'ta oturan Derin Ö. dün akşam bir
yakınını ziyarete giderken, 4 yaşındaki kızını

Sinan Ö.'nün yanında bıraktı. İşten yorgun gelen
adam cep telefonunu oynaması için kızına verirken
televizyonun karşısında uyuya kaldı. Küçük kız tele-
fon şarjının bitmesi üzerine uyudu. 6'ncı kattaki eve
gelen kadın kapı mandalının kilitli olması nedeniyle
içeri giremedi. Cep telefonuna da ulaşamayan Derin
Ö.  kapıyı sürekli çalması ve gürültü çıkarmasına rağ-
men eşini uyandıramadı. Kızının gece veya sabah
uyanınca açık pencereden düşmesinden endişe etti-
ğini belirten kadın saat 23.30 sıralarında itfaiyeyi
aradı. 30 metrelik merdiven aracı ile gelen ekip, polis
olmadan binaya pencereden girilemeyeceğini bildirdi.
İhbar üzerine Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekibi de
bölgeye geldi. İtfaiye erlerinden biri araçtaki merdi-
venle pencerenin önüne ulaşırken gürültü üzerine
Sinan Ö. uyanınca 'Merdivenli operasyondan' vazge-
çildi. Olanları öğrenince şaşıran Sinan Ö. polis ve it-
faiye görevlilerine uykusunun genellikle çok hafif
olduğunu ancak, bu akşam uyanamadığını belirtir-
ken, eşi kızı için endişelendiğini söyledi. DHA

Fatih’te alt geçitte otomobil takla attı: 4 yaralı

Avcılar'da yaşayan Necmettin Kala, evinden ve
dükkanından çıkmasını istediği kardeşi Deniz Kala'yı
darbetti. Kavga sırasında Deniz Kala'nın elindeki
bıçak ağabey Necmettin Kala'nın karnına saplandı.
Ağabey hastaneye kaldırılırken, Deniz Kala ifadesi
alınmak üzere polis merkezine götürüldü

KARDES KAVGASINDA 
KAN AKTI

Avcılar'da televizyon karşısında kızı ile birlikte
uyuyakalan, telefon şarjı da biten adamı
uyandırmak mümkün olmadı. Bir yakınına 
gittikten sonra eve giremeyen küçük çocuğun
uyanarak 6'ncı kat penceresinden bakıp
düşmesinden endişe duyan annesinin ihbarı
üzerine polis ve itfaiye seferber oldu

Uyuya kaldı
ortalık karıştı Fatih Topkapı alt geçidinde iki otomobilin karıştığı kazada, otomobillerden

biri takla attı. Kazada, iki otomobilde bulunan 1'i kadın 4 kişi yaralandı

Çekmeköy’de 
silahlar çekildi
Çekmeköy'de dün gece saatlerinde aralarında alacak verecek meselesi bulunan iki kişi arasında
silahlı çatışma çıktı. Olayda 1 kişi yaralanırken, yaralının yakınları olay yerine gelen ambulansa
geç kaldığı gerekçesiyle saldırmak istedi. O anlar cep telefonu ve güvenlik kameralarına yansıdı

OlAy, dün gece saatle-
rinde Çekmeköy Meh-
met Akif Mahallesi'nde

meydana geldi. Sokağa otomobi-
liyle gelen H.G isimli bir kişi, ara-
larında daha önceden alacak
verecek meselesi bulunan C.V ile
bir süre konuştu. Ardından aracı-
nın camından C.V'ye ateş etti. Sal-
dırgan aracıyla uzaklaşırken
ayağından yaralanan C.V, elindeki
silahla kaçan otomobile doğru
ateş etti. İhbar üzerine olay yerine
sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı C.V'nin yakınları olay yerine
koştu. C.V'nin yakınları geç kaldı-
ğını öne sürdükleri ambulansa sal-
dırmak istedi. Olay yerinde
bulunan polis ekipleri ise öfkeli ka-
labalığı durdurmak için havaya
ateş etti. Kurşunlardan bir kaçı
sokak üzerinde bulunan medikal
dükkanına isabet etti. Yaralı, has-
taneye kaldırılırken polis şüpheli
H.G'yi yakalamak için çalışma
başlatıldı. Olay anı ve sonrasında
yaşananlar cep telefonu ve güven-
lik kamerasına yansıdı.

Dükkana mermi
isabet etmiş

Kurşunların isabet ettiği medikal
dükkanının sahibi, "Dün gece bir
komşum beni aradı. Kurşunlanma
olayı olduğunu, dükkanıma mermi
isabet ettiğini söyledi. Gelmemi

söyledi, ben de apar topar geldim.
Dükkanı açarak polislere mermi-
nin isabet ettiği yerleri gösterdim.
Saat 03.00'e kadar buradaydık.
Bütün ayrıntıları gündüz gözüyle
görmüş olduk. Kepengimde de iki
tane mermi deliği var. Allah'tan
damperli cam olduğundan tuz buz
olmamış" dedi.

Polis havaya ateş etti

Mahalle sakini Burak Hancı ise,
"Aralarında husumet olduğu için
silah çekme sıkıntısı oldu. İki taraf

da birbirlerine ateş ettiler. Bir tara-
fın yaralandığını duyduk. Sonra
ambulans geldi ama sokaklar çok
dar olduğu için ambulans gire-
medi. Burada bayağı kavga, bağırtı
çığırtı oldu. Arka sokakta oturuyo-
ruz duyduk her şeyi. Yaralının ya-
kınları ambulansla husumet
yaşadı. Neden geç geldin gibi.
Polis de ambulansı korumak
adına, husumeti ayırmak adına
havaya birkaç el ateş etti. Üzgü-
nüz, burada olmayacak kötü olay-
lar" diye konuştu.  DHA

500 göçmen yakalandı
Sultangazi'de düzenlenen operasyonlarda  500 kaçak göçmen yakalandı. 500 kişi sınır dışı
edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. Operasyonlardan birinde pencereden aşağı
çarşaf sarkıtarak kaçmaya çalışan iki kişi polis tarafından kısa sürede yakalandı

SultAngAzi İlçe Emni-
yet Müdürlüğü ve Sultan-
gazi Belediyesi Zabıta

Müdürlüğü ekiplerinin yabancı uy-
ruklu kişilere yönelik ortaklaşa dü-
zenledikleri denetimler sıklaştırıldı.
İlçenin 15 mahallesinde eş zamanlı
olarak ev ve iş yerleri denetlendi.
Denetimler kapsamında yurda
kaçak yollardan giriş yapan ve kalış
izni bulunmayan 500 göçmen yaka-
landı. 500 göçmenin, emniyetteki iş-
lemlerinin ardından İl Göç İdaresi
Müdürlüğü'ne sevk edileceği öğre-
nildi. Gece yapılan operasyon kap-
samında ise önceden belirlenen
adreslere baskın düzenlendi. Saat
03.00'da gerçekleşen baskın sıra-
sında birinci kattaki pencereden
bağladığı çarşafı aşağı sarkıtarak
kaçmaya çalışan iki kişi, kısa bir süre
sonra ekipler tarafından yakalandı.
Operasyonlar sırasında çalıştıkları iş
yerinin yangın merdiveninden atla-
yarak kaçmaya çalışan kaçak göç-
menler de kameraya yansıdı.

SultAngAzi'de aydınlatma direklerinin
elektrik kapakları çalındı. Orhangazi Cad-
desi'nde bulunan yaklaşık 20 aydınlatma

direğinin elektrik kapakları kimliği belirsiz kişi ya da
kişilerce çalındı. Kapakların çalınmasıyla kabloların
bir kısmı açıkta kaldı. Sultangazi Belediyesi yetkilileri
durumu polise bildirdi. Polisin olayla ilgili soruştur-
ması devam ediyor. Cadde de esnaflık yapan Meh-
met Zeki, "Bizimkiler para kazanmak için ne bulursa
götürüyor. Bizim insanımız için para önemli değil.
Yeter ki, alıp götürsün. Bunu yapanlar için artık bu
hobi haline gelmiş. Bu bölgede devamlı yaşanan bir
hırsızlık olayı. Duyarlılık yok bizde" dedi.

Direklerin kapaklarını

bile çaldılar

Eğlencenin sonu kavgayla bitti
AvcılAr sahilindeki restoranda çıkan
bıçak ve tabanca da kullanılan kavgada iki
kişi yaralandı.Olay, dün saat 22.30 sırala-

rında Avcılar sahildeki restoranda meydana geldi.
Restoranda bilinmeyen nedenle çıkan kavgada bıçak
ve tabanca kullanıldı. Hemen yakında denetim yapar-
ken silah sesini duyan Güven Timleri, restorandan
çıkmak isteyen biri yabancı uyruklu 3 kişiyi durdurdu.

Sırt ve diz altından yaralanan Oktay G.'nin elinde ta-
banca olduğu görüldü. Tabancaya el koyan polis ince-
leme ve soruşturmayı sürdürürken restorandan
bağırarak çıkan Mehmet G.'nin de bacağından silah
ile yaralı olduğu belirlendi. İki yaralı hastaneye kaldırı-
lırken, bunların yanındaki 3 kişi ifadelerine başvurul-
mak üzere gözaltına alındı. Olay yeri inceleme ekibi
de restoranda uzun süre çalışma yaptı. 



E senyurt’ta faaliyet gösteren 113.
No’lu Taşıyıcılar Kooperatifi ve
266 No’lu Mavi Esenyurt Motorlu

Taşıyıcılar Kooperatifi arasında yaklaşık 7
yıldır devam eden anlaşmazlık, Esenyurt
Belediye Başkanı Kemal Deniz Boz-
kurt’un çabaları ile sona erdi. Göreve gel-
diği ilk günden itibaren ilçenin ulaşım
sorununa çözüm bulmak için girişimlerde
bulunan Başkan Bozkurt, bu kapsamda
her iki kooperatif ile çeşitli toplantılar yap-
mıştı. Kooperatiflerin birleşmesinin vatan-
daşa ve esnafa büyük fayda sağlayacağını
söyleyen Başkan Bozkurt, güzergâh konu-
sunda anlaşamayan minibüs esnafını
önce bir masa etrafında buluşturdu, ar-
dından da uzlaşmalarını sağladı. Yapılan
görüşmelerin ardından iki kooperatifin,
açılacak yeni iki güzergâhta birlikte çalış-
malarına karar verildi. Kararın, İstanbul
Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinas-
yon Merkezi (UKOME) tarafından da
onaylanmasıyla Hürriyet Mahallesi-Cum-
huriyet Mahallesi Metrobüs Durağı ara-
sında ulaşım başladı. Necip Fazıl
Kısakürek Mahallesi-Beylikdüzü Metro-
büs Durağı arasındaki hat ise güzergâh-
taki yol çalışmasının tamamlanmasının
ardından hizmete açılacak. Sarı ve mavi
minibüsler, nüfusun yoğun olduğu bu iki
bölgede her gün 06.00 ila gece 23.30 saat-
leri arasında ulaşımı sağlıyor.

Bozkurt bizi uzlaştırdı

Güzergâh sorununun çözüme kavuşması
için gösterdiği çabadan dolayı Başkan
Bozkurt’a teşekkür eden 113 No’lu Taşıyı-
cılar Kooperatifi Başkanı Yücel Tanış,
“Yeni gelişen yerlerde ulaşım sıkıntısı
vardı. Vatandaşlar işine gidip gelemiyordu.
Necip Fazıl Kısakürek Mahallesi ve Kıraç
Merkez’den metrobüse hiçbir ulaşım aracı
yoktu. Güzergâh konusunda anlaşamı-
yorduk, sonrasında diğer kooperatifle bir
araya geldik. Esenyurt Belediye Başkanı-
mız Kemal Deniz Bozkurt’a teşekkür
etmek istiyorum. Bizi bir araya getirerek,
uzlaştırdı. Onun büyük çabalarıyla bu böl-
gedeki güzergâhlarımızı aldık, Büyükşe-
hir’de de onaylandı. Şu anda hem sarı
hem de mavi dolmuşlar kardeş gibi ortak-
laşa çalışıyor. Hem vatandaş bu konuda
çok rahat hem de esnafın arasındaki sıkın-
tılar giderildi. Bu ilk adım. İkinci adım Be-
lediye Başkanımızın da talebidir.
Sıkıntılarımızın tamamen bitmesi için
mavi arabalarla sarı arabaların birleşmesi
lazım” dedi.

Teşekkür ettiler

Başkan Bozkurt’un güzergâh sorunuyla
özellikle ilgilendiğini belirten 266 No’lu
Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı
Şerafettin Yılmaz, “Daha önce de bir
araya geliyorduk ama anlaşamıyorduk,
çünkü her minibüsün bir durak bölgesi
var. UKOME’de çok görüştük. Esenyurt’a
Kemal Başkan’ın gelmesiyle beraber bu

çalışmaya özen gösterildi. Başkan, özel-
likle ‘Bu sorunu ben çözeceğim’ dedi.
Kendisine hem esnafım adına hem halkı-
mız adına teşekkür ediyoruz. Gerçekten o
dar vakit içerisinde zaman yaratarak, mi-
nibüsçülerle birçok toplantı yaptı ve bir so-
nuca vardık. Başkanımıza çabalarından
dolayı çok teşekkür ediyoruz” diye
konuştu.

Her zaman destekliyoruz

Açılan hatların vatandaşlara faydalı oldu-
ğunu söyleyen minibüs esnafı Halil Kapa-
zan, “Esenyurt Belediye Başkanı toplu
ulaşımı destekliyor, her daim esnafın arka-
sında. Biz de kendisini destekliyor ve sevi-
yoruz. Hizmetlerini takdir ediyoruz.
Burayı kullanan vatandaşlar için de iyi
oldu, bir adım atıldı. Bir araba onlardan
bir araba bizden çalışıyor” ifadelerini kul-
landı. Minibüs esnafı Eyüp Kuş ise şöyle
konuştu: “Sağ olsun Belediye Başkanımız
toplantımıza katıldı. ‘Siz esnaf olarak bir-
leşin, ben gereken ne varsa yardımcı ola-
cağım’ dedi. Kendisine teşekkür ediyorum.
Bir araya geldik, bizi birleştirdi. Burada in-
sanlar taksi kullanmak zorunda kalıyordu,
şimdi iki hat birleştik, dostça, kardeşçe ça-
lışıyoruz.”
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B ir insanın başına gelen en kötü şey
sevgili okur, az yaşamasından ziyade
birbirinin aynı günleri bir saat gibi hiç

durmadan ve çaresizce yaşamasıdır. Hepimiz
elimizin kolumuzun bağlandığı günler geçiyo-
ruz. “Bir yazdı artık geçmiş olan, oysa hâlâ
tenimde tuz tadı, aynı ağlardan çıkardığımız,
bir akşam güneşiyle balıkları” der yazı anla-
tan dizelerinde Ataol Behramoğlu. Ancak bu
yaz Ataol Behramoğlu’nun bu güzel dizeleri
gibi güzel başlamadı ve bana kalırsa hatırla-
mak istemeyeceğimiz bir yaz gibi kaldı hafı-
zalarımızda. Çünkü bu yaz, ülkenin batısı ve
güneyi yandı. Kuzeyini ve kısmen doğusunu
sel aldı. Göbeğinde bir aile katledildi. Kadın
cinayetleri hız kesmeden devam etti. Şu sıra-
lar ise oksimoron cümleler gibiyiz. Koca or-
manda tek başına cayır cayır yanan bir ağaç
gibi yalnızız. Su dökmeye gelenimiz yok. Ka-
famızın içinde “havasına, suyuna; taşına, top-
rağına” dizeleriyle başlayan şarkı “bir dikili
taştan gayrı nem kaldı” türküsüyle bitiyor.
Çıkış yolu arayan insanlar, bir sonraki gün
artık bir önceki günden daha kötü geçmesin
dileğinde bulunurlar. Tam olarak halimiz bu.
Tavrımızı kestirmek ise zor. Ağzımızı bantla-
yarak sokakta dolaşmayı düstur edinmiş gibi-
yiz. Sahi neydi yaşamak? Nefes alıp
vermekten başka bir şeylerin de olması la-
zımdı sanki yaşamak için. Cebinde para ol-
ması gibi, korkusuz bir ifade özgürlüğü gibi,
gülümsemek gibi...

Alışkanlıktan mıdır nedir kızamıyoruz bazı
şeylere ve “yangını söndürmek için tekbir ge-
tirin” diyen şeyhlere. Pişkince yapılmış “iyi ki
evlerimiz yanmış diyecekler” açıklamalarına
da artık sadece gülüyoruz. Çünkü elinden bir

şey gelmeyince gülmek, çaresizliğin dışa vuru-
mudur en azından bunu yaşayarak da olsa bi-
liyoruz. Ya da hep “iyi ki var” diyoruz yitim
giden canlara. Umursamıyoruz onların hayat-
larını. O an ordaydılar ve cesaret gösterdiler
ya yeter bizim için! Halbuki “iyi ki var” ye-
rine “hep var olmalılar” dememiz gerekmiyor
mu Eren’lere ya da Şahin’lere? Esra’lar,
Elif’ler, Eda’lar ve adını yazmadığım binlerce
yitip giden canlar evet, “iyi ki vardılar” fakat
öldükleri ölçüde hatırlandıkları için değil ya-
şadıklarını, gülümsemelerini, gezmelerini, öz-
gürlüklerini yaşarken hissettikleri için “iyi ki
var olmalılar, var olmalıydılar.” Peki bu nasıl
mümkün olabilir bilen var mı? Canın sadece
sayısal bir nicelik kazandığı “ormanda yangın
olur da canlar ölmez mi kardeşim, neyse pa-
rası veririz” cümlesinin arz-ı endâm eylediği
bu topraklarda sahiden iyi ki var olabilmek
için kötü bir şekilde ölmek mi gerekir? 

Aslında kaotik bir resim çizmiş ressamın
mürekkebi gibiyiz. Siyasi görüşümüze göre
suçluyor ya da savunuyoruz. Örneğin muhalif-
sek;  “neden alınmadı bu yangınların önlemi
kardeşim?” diyoruz. Yandaşsak; “dünyanın
en iyi itfaiyesi bizde, daha ne yapsın devlet
kardeşim?” savunmalarını yapıyoruz. Ya da
her toplumsal faciada önümüze atılmış “çay-
lar” için yine taraftar oluyoruz. Yangında,
selde hatta herhangi bir yerin açılışında, her-
hangi bir mitingde çay dağıtılmasını bir kıs-
mımızca eleştirebiliyoruz. Diğer kısmımızca
da “Bu Osmanlı geleneği kardeşim” diyerek
geçiştirebiliyoruz. Halbuki çayın tarihini biraz
araştırsak bunun Osmanlı geleneği olmadığını
ilk çay tarımının 1924’te başladığını bilece-
ğiz. Ama araştırmaya vaktimiz yok sanıyo-
rum ki. Ayrıca gündem yoğun ve olması
gerektiğinden daha fazla üşengeciz şu sıralar.
Fakat gerçek şu ki memlekette toplumsal

facia boyutunda doğal afetler
oldu ve bu acıda da yine kutuplaşan bir dil et-
rafa yayıldı. Yangınlar söndürülüyor ya da ya-
nacak bir yer kalmayınca kendiliğinden
duruyor. Peki bu kutuplaşan dilimizi nasıl so-
ğutabiliriz? Kutuplaşma yani bir çeşit “kireç-
lenme.” Hep bir tarafın haklı olmak zorunda
olduğu düzende kendi tarafının hep doğruyu
savunduğunu düşünen bireyin ya da toplulu-
ğun karşı tarafı bu haklılık doğrultusunda şey-
tanlaştırması. Kısaca “bizden iyi mi
bileceksiniz?” savcılarının hiçbir zaman em-
pati yapmaması. Kutuplaşmış dil ise, kendi
ayakları üstünde duramayan bireylerin birbir-
lerinden güç almak suretiyle oluşturduğu bir
dil. Ortaya atılmış bütün süreçlerin bir kan
davası şeklinde ilerlemesi. Hâl böyle olunca
da kutuplaşmış bir toplumda akıl, ilim, bilim
ya da liyakat gibi kavramlar yoktur. Sadece
“senden, benden, bizden” tavrı hakimdir. Bu
yüzden de işin ehlini aramak yerine işe alına-
cak bireyin kimlerden olduğuna bakılır. Dola-
yısıyla zaman “taraf olmayanın bertaraf
olduğu” bir zamandır. Ülkenin verimli toprak-
larında dahi İbn-i Haldun’un “coğrafya ka-
derdir.” anlayışının yeşermesidir. Yani
memlekette bir yangın çıktığında “neden
önlem alınmadı?” “yangını kim çıkardı?” so-
rularının yanıtsız kalması da bu kutuplaştıra-
lan dilin var olmasıyla açıklanabilecek bir
durumdur. Çünkü sorumluyu ararken sordu-
ğunuz sorular kraldan çok kralcı olanların bü-
tünleştiği tarafın arkasında yer alarak

kullandığı kutuplaştırıcı dil ile geçiştirilir. Ku-
tuplaşan dili soğutabilmek için ise sanıyorum
empati yeteneğini geliştirmek ve ötekiyi anla-
yabilmek gerekmektedir. İşte o zaman büyük
Aristo öğrencisi İbn-i Rüşd gibi “akılcı” düşü-
nerek bu kutuplaşmış dili kısmen de olsa yok
eder ve asıl sorumluları bulup geleceği daha
güzel inşa edebiliriz.  

Truman Show

1998 yapımlı yönetmenliğini Peter Weir’in
yaptığı, Andrew Niccol tarafından yazılan ve
Jim Carrey’nin başrolünü oynadığı kült bir
film Truman Show. Filmin konusu ise kısaca
şöyle; çok güzel bir adada yaşayan Truman’ın
kendisi dışında her şey sahtedir. Ve doğduğu
günden itibaren seyirciler tarafından izlen-
mektedir. Truman bunu belli bir yaşa kadar
hiç fark etmez. Ancak öldüğünü sandığı çok
sevdiği babasını bir gün karşısında görünce
dünyası alt üst olur. Gerçeklerle yüzleşmeye
başlar. Ve biz seyirciler, Truman’ın artık o
sahte dünyadan kaçış mücadelesini izlemeye
başlarız. 

Aslında ara ara açıp izlemek gerekiyor
Truman Show’u. Zira aynı dünyaya sahip ol-
duğumuz bir karakteri izlemek bizi her
zaman derinden etkiler. Öyle ya bizim dünya-
mızda da Rtük Başkanı Ebubekir Şahin’in
orman yangınlarını gösterilmemesi için önlem
aldığı belirtiliyor. Bir zamanlar çeyrek doların
arttığını söyleyen iktidara yakın medya kanal-
ları orman yangınıyla mücadelede bir benzeri-
mizin olmadığından bahsediyor. Onca işsiz
üniversite mezunu varken bolluktan ve bere-
ketten bahsediyor bir takım yöneticiler. Esnaf
kepenk kapatırken, sığınmacılar ülkenin artık
ucuz iş gücünü oluştururken, intihar vakaları
günden güne artarken “Strong Turkey” me-
sajları her yere yapıştırılıyor. Bu kurgulanmış

düzeni anlamaya çalışırken bir parça da olsa
kendimizi yalnız ve çaresiz adam Truman gibi
hissetmemiz gayet doğal değil mi? 

İyi ki yapmışım

Geçtiğimiz günlerde envai çeşit içerik iz-
leme platformu olan Netflix’de yayımlanan
bir Metin Akpınar belgeseli, iyi ki yapmışım!
Bu belgeselde Türk sinema, tiyatro oyuncusu,
üstat Metin Akpınar yaşadığı hayatı bizzat
kendi ağzından anlatıyor. Ama ne anlatış!
1941’de başlayan yaşam öyküsüyle birlikte
siz de izlerken kısa dönem bir Türkiye Tarihi
izliyorsunuz. Devekuşu Kabare’nin ortaya
çıkış öyküsüyle gülüyor, şu dönemde neden ya-
pılamamasıyla hüzünleniyorsunuz. Kendisini
öveceği yerde övüyor, eleştireceği yerde “evet,
yanlış yapmışım burada.” diyor sevgili Metin
Akpınar. Keşkeyi sevmediğini ve her ne ya-
parsa yapsın “iyi ki yapmışım” etiketiyle sa-
mimi bir şekilde dile getiriyor. İlk aşktan,
sahnelenen oyunlardan, gidilen turnelerden,
Haldun Taner’li, Perran Kutman’lı, Zeki Alas-
ya’lı, Kenan Evren’li, Turgut Özal’lı, Bülent
Ecevit’li, Uğur Mumcu’lu, Mehmet Ali Bi-
rand’lı anekdotlardan bahsediyor. Kısaca sa-
natıyla var olmuş bir ustanın hayat
hikâyesiyle sizi derin bir yolculuğa çıkarıyor.
Malum haftasonu da yaklaşmışken bu samimi
belgeseli izlemenizi içtenlikle tavsiye ederim.
Çünkü içinden güzel çıkarımlar yapacağınız
aşikâr. 

Haftanın çak beşliği
Ayten Alpman-Memleketim
Mahzuni Şerif-Nem Kaldı
Adamlar-Utanmazsam Unutmam
Kaan Boşnak-Barbar
The Beatles-Let It Be“
İyi bir hafta diliyorum herkese ve daha

güzel gülümsediğiniz günler.”

Kutuplaşan dil
Mehmet HALICI

ON ÜÇÜNCÜ KÖYÜN KAVALCISI

mehmethalici36@gmail.com

Esenyurt’taki minibüs 
kooperatifleri arasında süren ve
yıllardır çözülemeyen güzergâh
sorunu, Esenyurt Belediye Başkanı
Kemal Deniz Bozkurt’un girişimleri
ile çözüme kavuştu. Açılan yeni
güzergâhlar, hem minibüsçü
esnafının hem de ulaşım sıkıntısı
çeken vatandaşların yüzünü
güldürdü

halk anlattı
başkan dinledi
Süleymanpaşa Belediye Başkanı 
Cüneyt Yüksel, Süleymanpaşa Belediyesi
tarafından yürütülen çalışmaları yerinde 
incelemek üzere gittiği Topağaç 
Mahallesi'nde, mahalle sakinleri ile bir
araya gelerek taleplerini dinledi

Süleymanpaşa Belediyesi Fen İşleri
Müdürlüğü ekiplerince sürdürülen as-
faltlama çalışmalarını denetleyen Yük-

sel, çalışmaların kısa sürede tamamlanarak
Topağaç Mahallesi'nin hak ettiği hizmeti almaya
başladığını söyledi. Konuyla ilgili olarak açıkla-
mada bulunan Süleymanpaşa Belediye Başkanı
Cüneyt Yüksel; "Topağaç Mahallemizin Sahilkent
civarında devam eden asfaltlama çalışmalarını
Belediye Başkan Yardımcımız Sabri Çınar ve
Muhtarımız Gülden Türkan ile birlikte inceledik.
Bir araya geldiğimiz mahalle sakinlerimizin talep
ve beklentilerini değerlendirerek, yapılması gere-
kenler hakkında istişarede bulunduğumuz mahal-
lemizde, yapacağımız diğer çalışmaları
planladık," ifadelerini kullandı. Yüksel, ayrıca
Bahçelievler Mahallesi’nde de çalışmaları yerinde
inceleyerek mahallelilerle istişarede bulundu.
İRFAN DEMİR

SEFA KARA

EsEnyurt’a yEnı
guzErgahlar gEldı

Mahallede

tiyatro var
Kadıköy Belediyesi, daha çok çocuk tiyatro izleyebilsin
diye, tiyatro oyunlarını mahalle aralarına götürüyor

KadıKöy Belediyesi,
Mahallemde Çocuk
Tiyatrosu adıyla baş-

lattığı etkinlikle, mahalle arala-
rında kurulan sahnelerde
çocukları tiyatroyla buluşturu-
yor. Mahallelerdeki okullarda
yapılması planlanan etkinlik,
Kadıköy Milli Eğitim Müdürlü-
ğü’nün engeline takılmış ve et-
kinliğin, okullarda yapılması
yönünde izin çıkmamıştı. Bele-
diye de Fikirtepe’de kısa sürede
yapımını tamamladığı parka ti-
yatro sahnesi kurdu. Fikirtepe
Bahtlı Sokak’ta kurulan sah-
nede 11 – 18 Ağustos tarihleri
arasında her akşam saat
21.00’de çocuk oyunları sahne-
lenecek. Daha çok çocuk tiyatro
izleyebilsin diye başlatılan etkin-

lik, Fareli Köyün Kavalcısı oyu-
nuyla açılışını yaptı. Birdirbir
Çocuk Tiyatrosu oyuncularının
sergilediği oyunda, 300 adet
sandalyenin tamamını çocuklar
doldurdu. Çocukların yoğun ilgi
gösterdiği etkinlik Makinist
Gösteri Sanatları tiyatro ekibi-
nin 18 Ağustos’ta sergileyeceği
Romeo & Juliet Masalı adlı
oyunu ile kapanışını yapacak.
Her gün, açık havada saat
21.00’de sergilenecek oyunlar sı-
rasıyla; Cırcır Böceği Durma-
dan Öteryus, Masal Şöyle
Başlar, Deniz Kabuğu Adası,
Chalie’nin Çikolata Fabrikası,
Küçük Prens, Mevsimini Ara-
yan Karpuz ve Romeo & Juliet
Masalı oyunu olarak 18 Ağus-
tos’a kadar devam edecek.

METROBÜS 
5 dakika uzaklıkta
Açılan yeni güzergâh, vatandaşları da mem-
nun etti. Daha önce metrobüse gidebilmek
için çok zaman kaybettiklerine dikkati çeken
Hayrettin Akın, “Çok sıkıntı çekiyorduk. 429
No’lu otobüslere binip komple Esenyurt’u do-
laşıyorduk. Bu dolmuş çok iyi oldu, 5 daki-
kada metrobüse gidiyoruz” şeklinde konuştu.
Ulaşım sıkıntılarının ortadan kalktığını belir-
ten Ali Fırat Narin, “Bu hattan çok memnu-
nuz. Belediye Başkanımıza ve kooperatife
teşekkür ederiz. Önceden yaşadığımız sıkıntı-
lar ortadan kalktı. Şu an ulaşımda bir sıkıntı
yok, 4-5 dakikada bir dolmuş geliyor ve ula-
şım sağlıyoruz” dedi. Erkan Aras ise “Mem-
nunum. Bizim için de daha iyi oldu. Daha
önce yukarıdan İETT’lere biniyorduk. Bu hat
açıldıktan sonra baya kolayımıza geldi, te-
şekkür ederiz” ifadelerini kullandı.
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Kinyas İbrahim Mirzoyev’in anısına
Yeri doldurulamaz büyük kayıp...

D eğerli dostlar Kürt halkı 8 Ağustos günü çok
önemli bir değerini kaybetti. Yeri zor dolduru-
lacak bir değer. Geldi, yaşadı ama zamansız

göçüp gitti bu dünyadan. Başta Kürtler olmak üzere
bütün Kazakistan halklarının ona daha çok ihtiyacı
vardı. Çünkü Kinyazé İbrahim fedakâr, çalışkan, sevilen
ve sayılan bir insandı. Önemli işlere imza atıyordu. Za-
manın ruhunun ona ihtiyaç duyduğu bir zamandı. Ama
ölüm ferman dilemiyor ne yazık ki, onun yaşa başa say-
gısı yok, geldi miydi alıp götürüyor işte. Şimdi o güzel
insanı ve çok değerli dostumuzu kaybetmenin şaşkınlığı
içindeyiz, hepimizin eli bağrında kaldı. Kinyaz İbrahim
Mirzoyev önemli liderdi, toparlayıcıydı. Orta Asya’da
bir çınar gibi halkının ortasında yükselmiş, halkı da onu
sevgi halesi ile çepeçevre sarmıştı. Bir akademisyendi,
araştırmalar yaptı, bilgi üretti, kitaplar yazdı, halkını
aydınlattı. O bir yurtseverdi, ömrünü halkının özgürlüğü
ve serfiraz yaşamasına adamıştı. O aynı zamanda bir
öğretmendi, bir Kürdolog olarak yazdığı kitaplar hala
Kazakistan’da Kürtçe eğitim yapan okullarda okutul-
maktadır.  Örgütçü ve birlikçiydi, Kazakistan Kürt Bir-
liğine öncülük ediyordu. Diasporanın az kalmış
öncülerinden biriydi, tıpkı Prof. Dr. Nadir Nadirov,
Prof. Ezizé Ziyo Bedirxan gibi.. Kadınların hep öne çık-
masını istedi. Ünlü bankacı Narin Nadirova onun yar-
dımcılarındandı, önemli bir doktor olan kızı Tehmine
Mirzoyeva çalışmalarına hep destek oldu. Cesareti fera-
seti, bilgisi ve tecrübesi ile gençlere yol yordam gösteri-
yor, öncülük ediyordu Kinyazé İbrahim. 

Acılardan süzülen bir yaşam

Kardeşlerim, bazen bir mıh bir atı, bir at bir komutanı,
bir komutan bir orduyu, bir ordu bir vatanı kurtarır
derler. Bazen bir insan çok şeye sebep olur, yol açar.
İşte Kinyaz İbrahim Mirzoyev bu sembol isimlerden bi-
riydi.  Evet o önemli bir şahsiyetti ve halkı için kurtulu-
şun sembollerinden biriydi.  Mirzoyev Orta Asya
steplerinde çok çile çekmiş ama asla vazgeçmemiş bir
halkın içinden çıkmıştı. Yüzyıllarca acı çekmiş, sürül-
müş, ana vatanının hasretini hiç unutmamış bir halktı
onun halkı. O bunun farkındaydı ve bu yüzden, 21. Yüz-

yılda insanlığın uzayda taht kurduğu bir çağda kendi
halkının da yeryüzünde bir yeri yurdu olsun istiyordu.
Levra bu mazlum halk bütün acılara rağmen her daim
vatan hasreti çekmişti. Bu dinmeyen hasreti gönülleri-
nin en derinine itmiş yaşamalarına devam ediyorlardı.
Bitmez tükenmez bir özlemdi onlarınki. Ana vatanları-
nın özlemini çekiyorlardı. İşte Kinyaz İbrahim Mirzo-
yev onların acılarına ortak olan, dertleri ile dertlenen,
sevinçleri ile sevinen bir aydındı. O bu uzak diyarda,
Asya steplerinde, vatanını arayan halkıyla birlikte uzak
ufuklara doğru bir yolculuğa çıkmıştı. Zor ama imkân-
sız olmayan bir yolculuktu bu. Bir gün mutlaka hedefe
varacak olan bir yolculuk.

Kazakistanda Bir Kürt: Kinyaz İbrahim Mirzoyev 

Peki, kimdi, nasıl bir adamdı İbrahimin oğlu Mirzoyen-
ler sülalesinden olan Kinaysé İbrahim? Size biraz
ondan bahsedeyim. Anası Bruki, babası Celali aşiretine
mensup olan Kinyaz İbrahim, 1 Mayıs 1947 tarihinde
Uluhanlı (Zengibasar / Masis) köyünde dünyaya geldi.
Sekizinci sınıfa kadar köy ilkokuluna devam etti, daha
sonra Erivan’a gitti. 1963-66 yılları arasında ünlü
Azeri devlet adamı Ahundov’un adına kurulmuş olan li-
seden mezun olduktan sonra Dil ve Edebiyat Fakülte-
sine kaydını yaptırdı. Yüksek lisansı bitirdikten sonra
Doktora çalışmasına devam eden Kinyaz Kürt ve Azeri
Edebiyatı üzerine Doktora tezi yaptı. “Kürt ve Azeri
edebiyatı iç içe geçmiş ve tarihsel bir etkileşim yaşamış
iki edebiyattır. Örneğin Nizami Gence yazılarında anne-
sinin Şeddadi Kürtlerinden olduğunu ifade eder.” diye
belirtir bir yazısında. Kürt Dili ve Edebiyatı konusun-
daki çalışmalar yürüten Kinyaz İbrahim’in 25’e yakın
özgün kitap çalışması ve yüzlerce bilimsel bildiri yayım-
lanmıştır. Kinyaz İbrahim, 1974 yılında Gögercin Ha-
nımla evlenir. İkisi kız olmak üzere beş çocukları olur.
Lakin o coğrafyada talihsizlikler halkının ve ailesinin
peşini hiç bırakmaz. 1988 yılında Azerbaycan ve Erme-
nistan arasında Karabağ savaşı baş gösterir. Azeriler
Ermenileri, Ermenileri de Azerileri ülkelerinden kovar-
lar. Her halk kendi ülkesine geri gider, Ermeniler Er-
menistan’a, Azeriler Azerbaycan’a, Ruslar Rusya
federasyonun giderler. Tek devletsiz halk olan 20-30 bin
kadar Kürt arada ve ortada kalır. Amansız ve çaresiz
kalan halkın o bölgeyi terk etmekten başka çareleri kal-
maz. Yuvası olmayan kuşlar gibi, tarihin yetimleri ola-
rak göç ederler. Kürtlerin bir kısmı Kazakistan, bir

kısmı da Rusya ve diğer cumhuriyetlere dağılırlar. Böy-
lece dede-baba mezarları üç-dört farklı ülkede kalır.
Kinyaz ve ailesi de ünlü Prof. Nadir Nadirov’un da yar-
dımı ile Kazakistan’ın Almatı şehrine yerleşirler. Saint
Petersburg’da Filoloji alanında profesör unvanını alan
Kinyaz İbrahim, 90’dan sonra Kazakistan’a döndü ve
Devlet Üniversitesi’nde rektör yardımcılığı görevinde
bulundu. Prof. Dr. Kinyaz İbrahim yaptığı çalışmalarla
dikkati çekmiş, bugün başta Kürtler arasında olmak
üzere dünyada kendisine karşı derin bir saygı ve ilginin
doğmasına neden olmuştur. Ana dili Kürtçenin yanı
sıra, Azerice, Ermenice, Farsça, Türkçe, Rusça, Ka-
zakça ve İngilizce olmak üzere sekiz dil bilmektedir.

Dostluğun çınarı gitti: Dağ yıkıldı

Değerli dostlar, insanlar var ağaçlara benzerler. Bazı-
ları uzaktan bakınca selvi gibi büyük görünür, yaklaş-
tıkça ipince kalır küçülür gider gözünüzde. Bazıları
çınar gibidir, tıpkı Kinyazé İbrahim gibi, yaklaştıkça,
tanıdıkça büyür, devleşir insanın gözünde. Ben onu hep
o iri cüssesi, büyük düşüncesi, insanı bir anda saran se-
vecenliği ile tanıdım. Onu dostluğu insanda tiryakilik
yapan bir dostluktu. Bundan olsa gerek hemen hemen
on günde bir telefonda görüşür uzun uzun konuşur, dert-
leşirdik. Geleceğe dair program ve projeler üzerinde ça-
lışırdık. Bu projelerden biri Kazakistan Kürtleri ile ilgili
yaptığım bir kitap çalışmasıydı. Kürtçe yayınlanacak
olan kitabın adı, “Gelé Qu Welaté Xwe Digere: Kurdén
Kazaxstané” Kitabın önsözünü de Kek Kinyaz yazdı.
Çalışma bittikten sonra ilk önce ona gönderdim okudu,
çok beğendi, çok mutlu oldu. “Bu kitap mutlaka ve der-
hal basılmalı” dedi. “Bizim sesimizi dünyaya duyura-
cak bir çalışma, seni yürekten kutlarım.” Kadir kıymet
bilen bir dosttan bu sözleri duymak güzeldi. Onunla il-
gili bir bölümün de bulunduğu kitabın yayını için çalış-
malara başladık, sona gelindi ve baskıya gitmek üzere
son hazırlıklar yapılıyordu ki… fakat derken hey hat…
Ölüm haberi geldi. Hiç kimsenin aklında böyle bir has-
talık ve böyle bir son yoktu. Bu meşum haber herkesi,
bütün sevenlerini bir anda şok etti. Oysa yaşam kendi
minvali üzere akıp gidiyordu ne güzel. İki ay önce İs-
tanbul’a gelmiş genel bir muayeneden geçmişti doktor
kızı ile birlikte. Sorduğumda “çok iyiyim” demişti. Ölü-
münden yaklaşık on gün önce kitap için oranın Kürt
Kültürünü yansıtan bazı resim ve fotoğraflar istemiştim
kendisinden. Çok güzel folklorik fotoğraflar gönderdi,
fotoğraflardan biri annesi Bala Xanım ve teyzesi Tewrat
Xanam’a aitti. Annesi bizim akrabamız olduğu için
“Sen benim dayım sayılırsın, benim de varsa bir yetene-
ğim anne tarafından geliyor” diye takılmıştı bana. Bir
gün sonra ben aradım kendisini, fakat telefon cevap
vermedi, zaman geçti yanıt gelmeyince içime bir şüphe
düştü. Mutlaka dönerdi, acep ne oldu diye bir tefekküre
düştüm. Tam o sırada Krasnodar’dan Türkiye gelmiş
olan Kadir’le konuşurken, demez mi, “haberin var mı,
Kinyaz amcayı hastaneye kaldırmışlar” diye. O an
sanki içimden bir tel koptu. Böyle durumlarda metin
olan biriyim aslında. Fakat söz konusu Kinyaz İbrahim
gibi biri olunca duyduğum haber beni derinden vur-
muştu. Sanki bir anda belimdeki ipleri kotu. Hemen
aradım yeğeni ve aynı zamanda damadı olan Edik’le
konuştum. Durumu iyi dedi. Fakat korkum gitmemişti,
kilosu ve ciğerlerinde az problem oluşu beni endişelen-
diriyordu. Hiç adetim olmadığı halde dua onun sağlığı
için ettim. Her gün arayıp durumunu sordum. Rus-
ya’dan, Gürcistan’dan, Kazakistan’dan, Türkiye’den ar-
kadaşlarla her gün konuşup durumunu paylaştık. Ve
işte o an, o meşum an geldi. O anı asla unutmayaca-
ğım… Pazar günü akşamüzeri Yekbun TV’den Yücel
arayıp yüreğimi paramparça eden o haberi verdi. “Apé
Ahmet, Apé Kinyaz biraz önce öldü!” dedi. Sanki o an
dünya benim için durdu. Ne diyeceğimi bilemedim. Zor
anlar vardır dünya yıkılır üstünüze işte öyle bir andı
benim için. Ve anlar vardır dünya üzerine kurulurdu.
Dünyamızı üzerine inşa ettiğimiz bir dünya kayıp git-
mişti maalesef. Hejaré Şamil’in dediği gibi “Çiya Hil-
şiya/ Dağ yıkılmıştı.” Evet o bir dağdı ve maalesef o
meşum hastalık o dağ gibi insanı yıkmıştı ve aramızdan
alıp götürmüştü. 

Anısını yaşatacağız

O öldü ama anısı hep içimizde yaşayacak. Onun anısını
her daim yaşatmalıyız. Ölüm haberi gelince hemen ya-
yınevini aradım, basımı durdurup ilk sayfaya şöyle bir
ithaf yazısı koymalarını istedim: “Bu çalışmayı Orta
Asya’nın cefakar halklarının şahsında Kazakistan Kürt

Birliği Başkanı kıymetli dostum Prof. Dr. Kşinyas İbra-
him Mirzoyev’in değerli anısına ithaf ediyorum” Kitabı
ona ithaf ettiğime dair bu yazı gönderdim, bunu kitabın
ilk sayfasına koymalarını söyledim ve bu ithafı ilk say-
fasına bir fotoğrafı ile birlikte koyduk. Kardeşlerim,
Kinyazé İbrahim gibi insanlar çok sık gelmezler bu
dünyaya. Gelir yaşar sonra da kuyruklu bir yıldız gibi
kayıp gederler. Bizler onun anısını yaşatacak ve o izi
asala sildirmeyeceğiz.  O zaten kaybolmayacak kesa-
fette ve nezafette bir iz bıraktı bize. Işıklar içinde yaşa-
sın, toprağı bol olsun, cennet mekânı olsun. İz evet iz…
İnsanın bıraktığı iz, onu zamanın yok edici dehlizle-
rinde unutulmaya ve yok olmaya karşı korur. Kinyaz
Mirzoyevi de bıraktığı bu iz koruyacaktır. Levra, o her
bakımdan çok eser bıraktı. İnsan ölümlü bir varlıktır ve
de hafızayı beşer nisyan ile maluldür. Vakit gelip de ha-
fıza zayıfladığında İnsan "geçmişteki benle” irtibat kur-
makta güçlük çekilebilir. Ve her canlı bir gün mutlaka
ölümü tadar. O yüzden yaşarken yazmalı. Çünkü yaz-
mak ölümün elinden bir şeyler kurtarmaktır. Hele Kin-
yazé İbrahim gibi halkının sevgisini kazanmış destansı
bir ömür yaşamış biri için bu böyle olmalı.. Levra Ken-
disinden çok şey öğrendiğim kıymetli dostum Kinyaz’ın
eğitim alanında yaptıklarını burada anlatmaya gerek
yok, bilen biliyor zaten. Ama son zamanlarda yazdıkları
fazlasıyla anılmaya ve okunmaya değer.

Sürgünün çocukları

Orta Asya Kürtlerinin yaşamları tam tam bir serüven-
dir. Acılar, yokluklar, kıtlıklar, sürgünler ve katliamlarla
dolu bir serüven.  1937, 1944 sürgünleri gibi o da
1989 sürgünü sayılır. Çok çetinayé yaşadılar. O günler
unutulup gitmesin diye o da bu konuda kalem oynattı,
söz söyledi evvelden ahire... Köklere yöneldi benim gibi.
İstedi ki yaşananlar kaybolup gitmesin, ölümün elinden
bir şeyler kurtarılsın. İstedi ki gelecek kuşaklar geç-
mişte yaşananları bir tarih bilinciyle okuyup önlerine
baksınlar. İşte o acılı tarihten üç geçit…Yıl 1937 Tür-
kiye’den kaçıp Kafkasyalara gitmiş Kürtler burada ken-
dilerine bir yaşam kurmuş. 1937 yılında, Sonbaharın
kışa döndüğü bir zamanda, Erez (Aras) nehrinin kuze-
yinde Nahcivan havalisinde yaşayan Kürt köyleri ve
obaları bir gece ansız Stalin ve onun İç İşleri Komiser-

leri başkanı Beriya’nın emriyle basılır. Bu yerleşim yer-
lerini basanlar “Kalkın gidiyorsunuz?” dediler. Nereye,
neden, niçin? Kimse bilmiyordu. Onları her tarafı delik
deşik olan derme çatma vagonlara üst üste doldurdular.
Bir kıyamet günü gibiydi. Evet onların kıyameti idi.
Kara trenler düdüklerini ötüre ötüre, karları yara yara
günlerce gitti. Birçok insan yolda öldü. Ölenler vagon-
lardan atılıyordu. Levra sürgüncülerin kaybedecek za-
manları yoktu. Kimi teren kırk kimi elli gün durmadan
gitti. Vagonlardaki insanlar aç biilaçtı. Kızlar günlerce,
vagonların ortası delinerek yapılmış tuvaletleri utançla-
rında günlerce kullanmadıkları için karınları şişip ölü-
yordu ve ölüler ha bire vagonlardan atılıyordu. Sonra
kara terenler bir gün karın kışın ortasında durdu. On-
ları getiren komiserler “İnin” dedi. Neden bindiklerini
bilmiyorlardı. Şimdi de neden indiklerini bilmiyorlardı.
Onarı getirenler çoluk çocuk karın kışın içinde bırakıp
gittiler. İşte burası Sibirya havalisi Kazakistan steple-
riydi. Cambolun Mirzoyen denilen bölgesi. Ve Kazakis-
tan Kürlerinin ilk yıllar çetin geçen çilesi böyle
başladı.Sonra 1944 yılında erleri Moskova ve Stalin-
grad’ı Hitlere karşı savunmak için cepheye giden insan-
ların aileleri aynı akıbete uğradı. Onlar cephede
savaşırken Ahıska’daki aileleri sürülmüştü (Kürtler,
Hemşinliler ve Ahıskalar). Savaştan dönenler evlerini,
ailelerini yerinde bulamadılar. Onlar da Orta Asya’nın
soğuk çöllerine sürüldüler. Ve derken 1989 Karabağ
Savaşı başladı. Burada yaşayan Kürtler de benzer bir
kaderi yaşadılar. Ve böylece Orta Asya Kürt diasporası
oluştu. Bunun en kuvvetlisi de Kinyaz İbrahim Nadir
Nadirov gibi bilim insanlarının yaşadığı Kazakistan’da
oluştu. Kinyaz İbrahim de tıpkı Nadirov gibi onları bir
araya getiren bir arda tutan liderlerden biriydi. O yüz-
den oradaki Kürt halkı şimdi öksüz kaldı ve öncüsüne
ağlıyor yasını tutuyor.

Nereden geldiğinden çok nereye gittiği
önemli insanın 

Dostlarım, insanın nerden geldiği değil, nereye gittiği
daha önemli. Mirzoyev nereye gittiğini çok iyi bilenler-
dendi. Bu yolculukta varacağı hedeften çok yolun ken-
disini de önemsiyordu o. Demek yol buraya kadarmış.
Nitekim nevi şahsına münhasır duruşunda, kişisel geli-
şimindeki yapıp ettiklerinde, sosyal ilişkilerinde ve top-
lumsal sorumluluklarını yerine getirmede bunu
görüyoruz.O zaman onu nasıl tanımlamalı?Benim
kadim dostum, güzel insan Kinyazé İbrahim Mirzoyev.
O bu kadim toprakların, Mezopotamya’dan süzülüp
gelen acılı tarihin ve onun bilincinin yetiştirdiği bir çı-
nardı. Kökleri derinde, başı yukarda, bereketli dalları-
nın altında binlerce insan vardı. En zor zamanlarda bile
engin zekâsı ve dünyaya gülerek bakan kendine has gü-
lümsemesi etrafa huzur ve güven verirdi. Ben onu hep
böyle hatırlayacağım.Bir şey daha var: Onda yaşanası
hayat gürül gürül akardı. Gergin bir resmi toplantıyı
bile kendi üslubu ile bir anda yumuşatmasını bilirdi. Ki-
yasé İbrahim aynı zamanda sakinliğin, samimiyetin, se-
vecenliğin ve dostluğun bir başka adıydı. O yaşamı
boyunca var olmayı varlıklı olmaya yeğleyen ve bunu
günlük yaşamında pratikleştiren ender insanlardan bi-
riydi. Çok ama çok zamansız göç etti aramızdan. Geçip
giderken kuyruklu bir yıldız gibi iz bıraktı. İz bırakma-
nın ve değer yaratmanın ayırdına vararak yaşadı ve
gitti.Her zaman bu toplumda ve bu topraklarda onun
gibilere büyük ihtiyaç vardır. Yolu yolumuz olsun. Anısı
hiç solmasın.

ahmet.ozer@toros.edu.tr1

YÜZLEŞMEK...! 

Prof. Dr. AHMET ÖZER 

Değerli dostlar, insanlar var ağaçlara benzerler. Bazıları uzaktan bakınca selvi gibi büyük görünür, yaklaştıkça ipince kalır 
küçülür gider gözünüzde. Bazıları çınar gibidir, tıpkı Kinyazé İbrahim gibi, yaklaştıkça, tanıdıkça büyür, devleşir insanın gö-
zünde. Ben onu hep o iri cüssesi, büyük düşüncesi, insanı bir anda saran sevecenliği ile tanıdım. Onu dostluğu insanda tirya-
kilik yapan bir dostluktu. Bundan olsa gerek hemen hemen on günde bir telefonda görüşür uzun uzun konuşur, dertleşirdik...
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M emur ve memur emeklilerinin
maaş ve aylıklarına 2022 ve
2023 yıllarında yapılacak zam-

mın belirleneceği 6. Dönem Toplu Söz-
leşme görüşmelerinde, hükümet
sendikalara zam teklifini Çalışma ve Sos-
yal Güvenlik Bakanlığı'ndaki toplantıyla
sundu. Teklifi değerlendiren Memur-Sen
Genel Başkanı Ali Yalçın kamu işçilerinin
sözleşmesindeki rakam ve oranların her-
kesçe bilindiğini belirterek, şöyle ko-
nuştu:"Memur ve memur emeklilerine
2022 yılının ilk altı ayında yüzde 5, ikinci
altı ayında yüzde 6, 2023'ün ilk ve ikinci
altı ayı için yüzde 6 artı 6 teklif ediliyor.
Toplamda yüzde 23'lük oran söz konusu.
Bunun yanında 3600 ek gösterge ve söz-

leşmeli personelin durumuyla ilgili vaat
var ama içerik henüz söz konusu
değil. Refah payına ilişkin iyimser bir
cümle söz konusu ama miktar söz konusu
değil. Teklifi değerlendirdiğimizde; bu tek-
lif, yeni bir teklifi zorunlu kılıyor. Dolayı-
sıyla hükümet hiç beklemeden yeni bir
teklifi çalışmalı."

Yeni rakam teklif edilsin

Yalçın, hükümetin teklifini genişletilmiş
başkanlar kurulu toplantısında görüşecek-
lerini belirterek, "Rakamlar, beklentimizi
karşılamıyor, şu an için bu rakamlar bizi
tatmin etmiyor. Onun için işçilerle yapılan
uzlaşıyı takdir ediyoruz ama kamu işvere-
ninden memur ve memur emeklileri için

sundukları rakamları unutmalarını ve yeni
bir rakamı teklif etmelerini istiyoruz." dedi.

Teklif revize edilsin

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder
Kahveci de, hükümetin memur ve memur
emeklileri için sunduğu zam teklifiyle ilgili
olarak, "Bu teklifin mutlaka revize edilme-
sini ve beklentilerimizi karşılayacak bir ar-
tışla masaya gelinmesini istiyoruz."
değerlendirmesinde bulundu. Bakanlık
bahçesinde basın mensuplarına teklifi de-
ğerlendiren Kahveci, Türkiye Kamu-Sen
olarak, teklifi yeterli bulmadıklarını belirte-
rek, şöyle konuştu: "Gerçekleşen enflasyon
yüzde 19. Dolayısıyla yüzde 19 enflasyon
varken bir sonraki yıl için yüzde 11'lik

ücret artışı teklifi sunmak çok doğru ve
hakkaniyetli bir yaklaşım olmasa gerek. Bu
teklifin mutlaka revize edilmesini ve bek-
lentilerimizi karşılayacak bir artışla ma-
saya gelinmesini istiyoruz. Teklif edilen
rakam, bizim tarafımızdan kabul görme-
yecektir. Yakın zamanda yeni teklif gelir ve
memuru, memur emeklisini memnun ede-
cek bir toplu sözleşmeyi imzalamış olu-
ruz."Kahveci, 3600 ek göstergenin bu
sözleşme döneminde bir karara bağlan-
masını kıymetli olduğunu ifade ederek,
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat
Bilgin'in sözleşmeli personelin kadro du-
rumunun da karar bağlanacağı yönündeki
açıklamalarının önemli olduğunu dile 
getirdi.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve Kamu- Sen
Genel Başkanı Önder Kahveci dün peş peşe
açıklamalar yaparak hükümetin memur ve memur
emeklileri için sunduğu zam teklifini yetersiz
bulduklarını söyledi. Yalçın "Bu teklif, yeni bir teklifi
zorunlu kılıyor” derken Kahveci ise “Tekliflerin üst
seviyede revize edilmesi gerekir” şeklinde konuştu
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2 milyar dolarlık
swap anlaşması

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Güney
Kore Merkez Bankası ile 17,5 milyar TL'lik
(2,3 trilyon won) swap anlaşması yaptı.

Güney Kore Merkez Bankası'nın resmi internet sitesinde
yer alan duyuruda, TCMB ile yapılan anlaşmanın 3 yıl
süreceği, iki tarafın anlaşmanın uzatılmasını görüşebile-
ceği belirtildi. Duyuruda, "Bu anlaşma, iki ülke arasındaki
ticareti swap anlaşmasıyla finanse ederek ticareti geliştir-
mek için ödeme sistemi oluşturulması ve iki ülkenin eko-
nomik gelişim için finansal iş birliği için düzenlenmiştir.
İki taraf da bu anlaşmanın iki ülke kurumları arasındaki
işbirliğini güçlendireceğini beklemektedir" ifadelerine yer
verildi.Bu arada TCMB yetkilileri de anlaşmayı teyit eder-
ken, açıklamanın daha sonra yapılacağını bildirdi.

Güney Kore Merkez Bankası, Türkiye
Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ile 17,5
milyar liralık (2,3 trilyon Güney Kore wonu)
swap anlaşması imzalandığını duyurdu

Perakende
satışlar arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı
Haziran ayına ilişkin Perakende Satış Endeks-
leri verisini açıkladı. TÜİK’in açıkladığı verilere

göre, sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2021 yılı Hazi-
ran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,4 arttı.
Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 6,6, gıda dışı
satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 26,0, otomotiv yakıtı
satışları yüzde 11,4 arttı. Sabit fiyatlarla perakende satış
hacmi 2021 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde
14,4 arttı. Aynı ayda gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı
hariç) yüzde 27,0, otomotiv yakıtı satışları yüzde 7,6 artar-
ken, gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 1,3 azaldı.

Yıllık yüzde 40,9 artış 

Cari fiyatlarla perakende ciro 2021 yılı Haziran ayında bir
önceki yılın aynı ayına göre yüzde 40,9 arttı. Aynı ayda
gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 25,9, gıda dışı satışlar
(otomotiv yakıtı hariç) yüzde 50,3, otomotiv yakıtı satışları
yüzde 40,3 arttı.Cari fiyatlarla perakende ciro 2021 yılı Ha-
ziran ayında bir önceki aya göre yüzde 18,6 arttı. Aynı ayda
gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 1,5, gıda dışı satışlar
(otomotiv yakıtı hariç) yüzde 31,0, otomotiv yakıtı satışları
yüzde 16,1 arttı.

TÜİK'in açıkladığı verilere göre, perakende satış
hacmi 2021 yılı Haziran ayında bir önceki yılın
aynı ayına göre yüzde 17,4 artarken bir önceki
aya göre artış yüzde 14,4 oldu

Fındık alım Fiyatları     
BELLI OLDU Fındık alım fiyatı yüzde 50 sağlam iç esasına göre, Giresun

kalite fındık için kilogram başına 27 lira, Levant kalite fındık
için ise kilogram başına 26,5 olarak belirlendi. Fiyatlara İlk
tepki CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel’den geldi

Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan, fındık alım
fiyatlarını açıkladı. Erdo-

ğan, "Fındık alım fiyatımız yüzde 50
sağlam iç esasına göre, Giresun kalite
fındık için kilogram başına 27 lira, Le-
vant kalite fındık için ise kilogram ba-
şına 26,5 liradır" dedi."Yüksek
randımanlı fındığa en az 1 lira fazla
ödeme yapılacaktır. Çiftçilerimize alan
bazlı mazot ve gübre desteğini de kilo-
gramda 2 lira olarak veriyoruz.
TMO'nun fındık alım fiyatıyla ilgili Er-
doğan, "Nihai olarak fındık fiyatları ki-
logramda 29,5 lira ile 30 lira arasında
gerçekleşiyor" diye konuştu.

Kimin adamı olduğunu açıkladı

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adı-
güzel fındık fiyatlarıyla ilgili osyal
medyadan yaptığı açıklamada, “27 lira

maliyeti olan fındığa 26.5 lira öyle
mi?Geçen yıl 3.3 dolar idi şimdi 3,1
dolar. Fındık fiyatı geri gelmiştir. Fın-
dık fiyatında ihracatçı birliği ve kartelin
talepleri doğrultusunda damping ya-
pılmıştır. Çiftçi değil tefeciler, millet
değil yabancılar muhatap alınmıştır.
Suriyeli mültecilere 40 milyar dolar
harcayan hükümet fındıktan geçinen 8
milyon vatan evladına 500 milyon lira
destek vermemiştir. Bu şekilde ülke
milyarlarca lira zarar etmiştir. 10 kilo
fındık satıp bir kilo fındık ezmesi alan
bu hükümetin bu şebekenin bir üyesi
olduğu ortaya çıkmıştır. Hem millet
hem ülke kaybetmiş, İtalyan kartel ve
çetesi kazanmıştır. Erdoğan’a bazı sıkı
yandaşları güya milletin adamı di-
yordu ya, bu açıklama ile Erdoğan fın-
dık fiyatını değil ‘kimin
adamı’olduğunu açıklamıştır” dedi.

Sendikalar 
teklifi 
beğenmedi

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de        Basın: (1431491)

İhale kayıt numarası : 2021/08-0011
1-İdarenin;
a) Adresi : Koç Üniversitesi Hastanesi, Davutpaşa 

Caddesi No:4 34010 Topkapı, İstanbul                                                                                                  
b) Telefon ve faks numarası : 0 850 250 8 250
c) Elektronik posta adresi : mdsaihale@kuh.ku.edu.tr   
2-İhale konusu hizmetin;
a) Niteliği, türü ve miktarı : Bebek Sepeti İhalesi 
b) Teslim/Hizmet yeri : Koç Üniversitesi Hastanesi
3-İhalenin;
a) Yapılacağı yer : Koç Üniversitesi Hastanesi/1P 

Büyük Toplantı  odası
b) Tarihi ve saati : 20.08.2021 Cuma Günü Saat:14.00
c) Son teklif verme tarihi : 19.08.2021 Perşembe Günü Saat:16.00
4- İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

Firma tarafından imzalı kaşeli, Teknik Şartname / İdari Şartname / 
Sözleşme Taslağı

İhale Durum Belgesi (Ticaret odasından alınmalıdır)
Yasaklı olmadığına dair taahhütname
Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi
Firma İmza sirküsü 
İhale Doküman Satış Bedeli Makbuzu

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif dip toplama göre karar verilecektir.
6- İhale dokümanı, Satın Alma Biriminden veya web sitesinden tedarik edilebilir.
İhaleye katılım için  Koç Üniversitesi Hastanesi Yapı Kredi Bankası Esentepe
Şubesi nezdinde bulunan TR71 0006 7010 0000 0095 5007 52 nolu hesabına
50 TL yatırıldığına ilişkin dekont ihale zarfının içinde bulunmalıdır. Doküman
satış bedeli yalnızca bankaya yatırılmaktadır. Makbuz karşılığı elden
ödeme alınmamaktadır.
7-Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Koç Üniversitesi Hastanesi Satın 
Alma Birimi Maltepe Mah. Davutpaşa Cad.No:4 Zeytinburnu adresine elden
teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 
gönderilebilir.

KOÇ ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ Bebek Sepeti Açık İhalesi
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l

l

l

Memur-Sen Genel 
Başkanı Ali Yalçın
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C umhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan canlı yayında ga-
zetecilerin gündeme dair so-

rularını yanıtladı. Özellikle orman
yangınları ve Afganistanlı göçmenler
konusunda dikkat çekici açıklama-
larda bulunan Erdoğan ülkede göç-
men krizinin olmadığını, olayların
sosyal medyada abartılarak gösteril-
diğini söyledi.

THK'yı CHP bu hale getirdi 

Yanan ormanlarımızın en verimli şe-
kilde ağaçlandırma yapılacağını söy-
leyen Cumhurbaşkanı Erdoğan “
Yanan ormanlarımız küllerinden ye-
niden doğacak” dedi. THK’nın uçak
yetersizliğini ise CHP’nin eski yöne-
ticilerinden kaynaklandığını ifade
eden Erdoğan şöyle konuştu:  Türk
Hava Kurumu, devletin bir kurumu
değildir. Nasıl çeşitli vakıflar, dernek-
ler varsa Türk Hava Kurumu da
bunlardan bir tanesi. (CHP'ye) Türk
Hava Kurumu'nu çalışamaz hale
getiren sizsiniz. Uçakların bakımını
yaptırmayan, kurumun eski yöneti-
cileridir. Türkiye 2015 yılında orman
varlığını artıran ülkeler sıralama-
sında dünyada 46'ncı sıradayken
2020 yılında 27'nci sıraya yükseldi.
Coğrafyamızda yangın söndürmede
en önemli hava aracı olan helikop-
terler 2002 yılında 18 adetken 2021
yılında 39'a çıkardık ama bu süreçte
bu rakam 60'a yaklaştı.”

Türkiye yol geçen hanı değil

Değerlendirmelerine göçmen başlı-

ğıyla devam eden Erdoğan sınırları-
mızda herşeyin devletin kontrolünde
tutulduğunu ifade ederek şunları
söyledi: Ülkenin sınırlarında düzen-
siz göç olmadığını, herşeyin kontrol
altında tutulduğunu söyleyen Erdo-
ğan ‘duvarlarımızı ördük’ açıkla-
ması yaptı ve şöyle devam etti:
Gerek İran kapısından gerek
Irak'tan duvarlarımızı ciddi oranda
yükseltiyoruz. Buralarda yükselen
duvarlar bu düzensiz göçün ülke-
mize girmesini engellemek için. Her-

kes şunu bilsin ki Türkiye yol geçen
hanı değildir. Bütün bunları biz öl-
çüyoruz, biçiyoruz, adımımızı da
ona göre atıyoruz. Sosyal medyada
birilerinin abarttığı şekilde, sınırları-
mızdan düzensiz göç akını söz ko-
nusu değil. 

Talibanla görüşebilirim

Taliban'la bazı görüşmelere varın-
caya kadar şu anda ilgili kurumları-
mız çalışıyor. Hatta belki ben bile
onların lideri durumunda olacak

olanı kabul etme durumum olabi-
lir. Çünkü eğer üst düzeyde bunları
kontrol altına alamazsak. Bunlar
kontrol altına alınamadığı takdirde
Afganistan'daki barışı sağlamamız
da mümkün olmaz. Yakalanan
Afgan düzensiz göçmenlerin önemli
bölümü yetkili kurumlarımız tara-
fından tekrar Afganistan'a sınır dışı
ediliyor. Katar ile bu akşa görüş-
mem oldu, Taliban'ın attığı adımları
nerede durdurabiliriz, nerede sulha
yönelik bir adım atarız. Afganis-
tan'da kendi soydaşlarımız duru-
munda olanlar da var. Bazı adımları
atıp yanımıza kimleri alabiliriz, on-
ların çalışmasını yapıyoruz.”

Düzensiz göçü engelledik

Düzensiz göçün engellendiğini ve
Afganistan’da ki siyasi haritaları
üzerinden konuşmasını sürdüren
Erdoğan son olarak “Her şeyi sa-
vaşla, askeri olarak halledeceğiz diye
bir şey yok. Askeriyenin veya savaşın
geçerli olduğu yer var, bir de siyase-
tin, diplomasinin geçerli olduğu yer
var. Benim siyaset anlayışım nereye
kadar muvaffak olabilecekse orayı
bizim başarmamız lazım. Şu anda
Afganistan'da bu konumdayız. 35
milyon nüfusu olan bir ülke.Herkes
şunu da bilsin ki Türkiye yol geçen
hanı değildir. Sosyal medyada biri-
lerinin abarttığı şekilde sınırlarımız-
dan düzensiz göç akını söz konusu
değil. 2021 yılında şu an itibarıyla
253 bin 300 civarında düzensiz
göçü engelledik” dedi. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Hava Kurumu uçaklarının çalışamaz hale gelmesinde CHP’nin suçlu
olduğunu söyledi. Erdoğan, Türkiye’de göçmen krizi olmadığını da ifade ederek “Düzensiz göç yok. Herkes şunu bilsin ki
Türkiye yol geçen hanı değildir. Bütün bunları biz ölçüyoruz, biçiyoruz, adımımızı da ona göre atıyoruz.” açıklaması yaptı

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın:(1431000)

2021 MALİ YILI 20 KALEM PATOLOJİ VE KBB KLİNİĞİ SARF ALIMI
PROF.DR.CEMİL TAŞCIOĞLU ŞEHİR HASTANESİ - SAĞLIK BAKANLIĞI

2021 MALİ YILI 20 KALEM PATOLOJİ VE KBB KLİNİĞİ SARF ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu-
nun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer
almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2021/458588
1-İdarenin
a) Adresi : Darülaceze Cad. No:27 OKMEYDANI ŞİŞLİ/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 02123145555-10064 - 2122217703
c) Elektronik Posta Adresi : ihale@okmeydani.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 2021 MALİ YILI 20 KALEM PATOLOJİ VE KBB KLİNİĞİ 

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

b) Teslim yeri : Medikal Depo
c) Teslim tarihi : Sözleşme imzalandıktan sonra hastanemiz ihtiyacına 

binaen sipariş (peyderpey ya da ürünün tamamı olabilir) 
tarihinden itibaren 5 (BEŞ) iş günü içerisinde ilgili depoya 
teslim edilecektir. Sipariş formu elden teslim edilebileceği gibi 
Bildirime Esas Elektronik Posta Adresi'ne gönderildiğinde 
tebliğ edilmiş sayılır. Sipariş çekilen kalem ve miktarlara 
uyulması zorunludur. Malzeme teslimatı iş günlerinde 
09:00-16:00 arası yapılacak olup; nakliyat ve depoya 
taşınması yüklenici tarafından gerçekleştirilecektir. Firma 
yetkilisi olmadan mal teslimi yapılmayacaktır. Kargo ile mal 
teslimi yapılmayacaktır. Yüklenici teslim ettiği tıbbi sarf 
malzemelerini miadı dahilinde kullanılmadığında son 
3 (üç) ay kala, ileri miadlı ürünlerle değiştirecektir. Ayrıca 
istekliler, kullanım sırasında üretimden kaynaklanan, son 
kullanma tarihi gelmeden (ambalaj ve üründe) bozulma 
meydana gelmesi durumunda yenisi ile değiştirilecektir. 
Teslim edilmeyen kısım için sözleşmedeki yazılı cezalar 
uygulanacaktır.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : PROF. DR. CEMİL TAŞCIOĞLU ŞEHİR HASTANESİ 

Satınalma Birimi Darülaceze Cad. No:27 Şişli/İstanbul
b) Tarihi ve saati : 20.08.2021 - 14:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yöne-
timdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belge-
ler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest
bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul
edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
a) İstekli adına düzenlenen sanayi sicil belgesi,
b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen kapasite Raporu,
c)İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen imalat yeterlilik belgesi,
ç)İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala iliş-
kin yerli malı Belgesi,
d)Tıbbı Cihaz üreticisi OEM(Orig inal Equipment Manafacturer-Orijinal Malzeme Üreticisi ) tarzı ürün ürettir-
mek suretiyle üretici niteliğini kazanmış ise bu üretime ilişkin sözleşme,
e)Aday veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya ku-
ruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgelerAday veya is-
tekli imalatçı olduğunu yukarıdaki belgelerden birini sunarak tevsik edecektir.
4.3.2.
4.3.2.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:

a) İstekli, teklif edilen ürünün imalatçı / ithalatçısı olduğunda dair firma tanımlayıcı numarasını gösterir Ürün
Takip Sistemi (ÜTS) kaydına ait dokümanı ya da bayisi olduğuna dair bayi numarasını gösterir Ürün Takip
Sistemi (ÜTS) kaydına ait dokümanı ihale dosyasında sunacaktır.
b) Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Cihaz Yönetmeliği, Vücut Dışında Kullanılan Tıbbi
Tanı Cihazları Yönetmeliği kapsamındaki tüm malzemelerin ÜTS sisteminde Sağlık Bakanlığı tarafından
kayıt işleminin tamamlanmış olması gerekmektedir. İsteklilerin bahsedilen kayıt işlemi tamamlanmış UBB
(Ulusal Bilgi Bankası)/ÜTS kayıtlarına ait bilgileri içeren dokümanları (ÜTS çıktıları) ihale dosyasında sun-
ması zorunludur. İlgili belgelerin üzerinde İhtiyaç Listesi (ektedir) Sıra Numarası belirtilmelidir.
Alımı yapılacak malzeme ile birlikte verilecek aplikatör, cihaz vb. ürünlerin  UBB/ÜTS kaydına ait belgeler ve-
rilmelidir.
Ürün set olarak isteniyorsa; sete ait  UBB/ÜTS kaydı olmalıdır.  Teknik şartnamede setin parçalarının da
UBB/ÜTS kaydı isteniyorsa; set ile birlikte belirtilen parçaların UBB/ÜTS kaydına ait belgeler sunulmalıdır.
Teklif edilen malzemelerin ilgili mevzuat gereğince ÜTS kaydı gerekmiyorsa imalatçı / ithalatçı firma tarafın-
dan ÜTS kapsamında olmadığına dair belge ihale dosyasında sunulacaktır. Bu durum Birim Fiyat Teklif Cet-
velinde “Kapsam Dışı” ibaresi düşülerek belirtilecektir.
c-) İsteklilerce teklif edilen ve SGK tarafından bedeli karşılanan tıbbi malzeme listelerindeki ürünlerin SUT
kodu ile barkod eşleştirmesi yapılarak ilgili belge (SGK medulla sorgulaması) ihale dosyasında ihtiyaç listesi
sıra numarası belirtilerek sunulacaktır.
ç-) İstekliler, Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği kapsamında düzenlenen "Satış Merkezi Yetki
Belgesi”ni ihale teklif dosyasında sunacaklardır.
d-) İsteklilerin Birim Fiyat Teklif Cetvelinde ürünün isminin yanına UBB KODUnu, SUT KODUnu ve teklif edi-
len ürünün MARKASInı yazmaları zorunludur. Ürüne ait teknik şartnamede farklı diyoptri, boy, ölçü, kalınlık,
tip, çap, ebat vb... seçenekler belirtiliyorsa ve teknik şartnamede tanımlanan özellikler farklı UBB/ÜTS kaydı
gerektiriyorsa her seçeneğe ait UBB/ÜTS Barkod numaraları Birim Fiyat Teklif Cetvelinde belirtilmelidir.
e-) Teknik Şartnamede istenen her türlü bilgi ve belgeler ihale dosyasında sunulacaktır.
4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıkla-
maları içeren doküman:
a-) İstekliler teklif edecekleri ürünler için en az 1 (bİr) adet numuneyi teklif zarfı ve önceden hazırlanmış olan
Numune Teslim Tutanağı ile beraber idare personeline teslim edecektir. Numune Teslim Tutanağında İhtiyaç
Listesi Sıra Numarası, UBB Kodu, Sut Kodu ve Markası açıkça belirtilecektir. Numune olarak teslim edilen
ürünler orijinal ambalajında olacaktır. Numunelerin üzerinde (her numunenin ayrı ayrı) isteklinin unvanı, ürü-
nün adı ve markası, İhale Kayıt Numarası ve İhtiyaç Listesi Sıra Numarası yazacaktır. Aynı malzemenin nu-
mara/ölçü/size/french farkından dolayı İhtiyaç Listesinde birden fazla sırada bulunması durumunda (aynı
marka ürün teklif ediliyorsa) isteklinin 2 (İki) adet numune teslim etmesi yeterli olacaktır. Gerektiğinde numune
açılıp kontrol edilerek testlere tabi tutulacaktır. Karar verilememesi veya numunelerin karar vermek için yeter-
siz olduğu durumlarda istekli firmadan tekrar numune talep edilebilir. Tekrar numune istenmesi durumunda
idarenin yazılı talebini izleyen 3 (Üç) iş günü içerisinde idare yetkilisine Numune Teslim Tutanağı ile teslim
edilecektir. İhale Komisyonu, numunelerin teknik özellikleri ve performansına ilişkin test, değerlendirme veya
eğitim talep edebilir. Test ve değerlendirme kamu kurum ve kuruluşlarında yapılacaktır. Test, analiz ve eğitim
için herhangi bir ücret öngörülmesi durumunda ücret isteklilerce karşılanacaktır. Numune değerlendirme so-
nucunda İstekliye teslim edilebilir durumda olan numuneleri İhale süreci bittikten (sözleşmeler imzalandıktan)
sonra 1 (bir) ay içerisinde iade edilecektir. Numune vermeyen ya da numunesi teknik şartnameye uygun ol-
mayan isteklinin teklifi geçersiz sayılacaktır. İdare, numuneler için isteklilere hiçbir ücret ödemeyecektir.
b-) İstekliler, teknik şartnameye uyduklarına dair düzenleyecekleri Taahhütnameyi ya da Teknik Şartnameye
Uygunluk Belgesini ve teklif edilen ürünlere ait katologları ihale dosyasında sunacaklardır.
c-) İstekliler teklif ettikleri ve Yerli Malı Belgesi sundukları ürünlerin listesini İhtiyaç Sıra Numaralarını da belir-
terek ihale dosyasında sunacaktır.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında %
15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunlu-
dur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar PROF. DR. CEMİL TAŞCIOĞLU ŞEHİR HASTANESİ Satınalma Bi-
rimi Darülaceze Cad. No:27 Şişli/İstanbul adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü
posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üze-
rine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çar-
pımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.Bu ihalede, kısmı teklif
verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif
üzerinde bırakılacaktır.

DUzensIz gOC yOK
Sosyal medyaya
olumlu bakmıyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal med-
yayı eleştirdi ve gerçek dışı bilgi ve ha-
berlerin yayıldığını söyledi: “Sosyal
medyaya ben hiç olumlu bakmıyorum.
Meclis'in açılmasıyla birlikte sosyal
medyaya yönelik bir çalışmanını yapıl-
ması gereğine inanıyorum. Bunlar salim
akılların veya aklı selimlerin hedefini
saptırtıyor.Amerika'da bir Twitter olayı
nelere vesile oldu. Türkiye'de senin ofi-
sin yok, görevlendirdiğin elemanın yok.
Öyleyse bunlara bunun bedelini ödet-
memiz lazım. Ofisini açacaksın, vergini
ödeyeceksin, açmadığın takdirde bede-
lini ödeyeceksin.Gerçek dışı bilgi ve ha-
berlerle leke sürmeye çalışıyorlar. Bu
yıkıcı faaliyetleri yapanlara bakıyor ve
hiç şaşırmıyoruz. Hiç şaşırmadığımız
gibi 'Bir bedeli olsun artık' diyoruz.”

Kefen giyenler
Afganistan’a

gİtsİn
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal
Kılıçdaroğlu, Van'da kanaat önderleri buluşmasında

konuştu. Kaçak göçmen sorununa sert çıkan
Kılıçdaroğlu “Erdoğan için kefen giyenler gitsinler
Afganistan'a. Suriye'de başımıza gelen var” dedi

CHP Lideri Kemal Kılıçda-
roğlu dün Van programında
gündemi değerlendirdi.

“Farklı düşünebiliriz, farklı düşünürsek
zaten Türkiye’yi büyütemeyiz dünyayı
geliştiremeyiz” sözleriyle konuşmasına
başlayan Kılıçdaroğlu “Farklı düşündük
diye birbirimize kin ve öfke duymamalı-
yız. Tam tersine oturup tartışabiliriz.
Akıl akıldan üstündür. Ülkemizi dünya-
nın saygın ülkelerinden birisi haline geti-
rebiliriz. Bunun için devleti yönetenlere
büyük önem düşüyor.” dedi.

Darbe yasasını kaldıracağız

Kılıçdaroğlu milletvekillerinin milletin
değil Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın vekili
olduklarını, darbe anayasasını kaldıra-
caklarını söyleyerek şöyle konuştu:
“Darbe anayasasını kaldıracağız. Eğer
anayasada devleti yönetmenin temel ku-
rallarından birisi cumhuriyeti ve demok-
rasiyi korumaksa ve demokrasi
korunmuyorsa demokrasi bir anlamda
yok ediliyorsa oturup düşünmemiz
lazım. Siz sanıyorsunuz ki biz gidiyoruz
sandığa milletvekili seçiyoruz. Siz sa-
dece genel başkanların seçtiği listenin al-
tına mühür basıyorsunuz. Adı
milletvekili ama milletvekili değil en baş-
takinin vekili oluyor. Öyle olunca ne olu-
yor? Milletvekilleri genel başkanların
vesayeti altında kalıyor. Milletin vekilini
milletin seçmesi lazım. Belediye başka-

nını belde halkı seçiyor, belediye meclis
üyelerini belde halkı seçiyor. Belediye
başkanlarını alıyorsun yerine kayyum
atıyorsun. Haklı nedenle görevden alsan
bile belediye meclisi var. Onlar seçsin.”

Basın özgürlüğü vurgusu

Orman yangınlarında Radyo ve Televiz-
yon Üst Kurumu (RTÜK)’ün haber ka-
nallarına verdiği ‘yangın gösterilmesin’
talimatını değerlendiren Kılıçdaroğlu
“Düşünce özgürlüğü, medya özgürlüğü
olması lazım. Daha geçen gün orman
yangınları dolayısıyla talimat verildi tel-
evizyon kanallarına ‘Yangınları göster-
meyin’ Hükümetin beceriksizliğini,
Saray’ın beceriksizliğini millet görmesin.
Kişi tweet atacak, korkuyor. Ya polis sa-
bahın köründe kapımı çalarsa diye.
Hangi ülke rüşvet alan bir adam Türkiye
Cumhuriyeti devletini temsil etmek
üzere bir yere büyükelçi tayin
ediliyor”dedi.

Devlet gözetiminde geliyorlar

Son olarak Afganistanlı düzensiz göç-
menlerin ülkeye girişlerini gündemine
getiren CHP Lideri bütün sınır kapıları-
mızın açık olduğunu söyledi ve şu açık-
lamalarda bulundu: “Gencecik insanlar
Afganistan’dan çıkıyorlar. 2 bin 400 km
yolu aşıyorlar Türkiye’ye geliyorlar.
Sözde sınır kapımız kapalı. Bütün sınır
açık. Devlet seyrediyor.”
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Vatandaşla 
birlikte oruç açtı

Muharrem Ayı ve Yas-ı matem'in
üçüncü günü düzenlenen oruç açma ye-
meği, pandemi kuralları ve hava sıcaklık-

ları nedeni ile açık havada gerçekleştirildi. Oruç
açma yemeğinde, Muharrem ayı ve Yas-ı matem
orucunun anlamıyla ilgili konuşma yapan Cemevi
dedesi, ibadetlerin kabul olmasını diledi. Ardından
okunan duayla vatandaşlar hep birlikte oruçlarını
açtı. Lokma yemeğinin ardından vatandaşlarla bir
araya gelen Başkan Gökhan Yüksel, sohbet esna-
sında dile getirdikleri sorun ve beklentileri dinledi.
Başkan Gökhan Yüksel, yayınladığı mesajında
"Muharrem Ayı ve Yas-ı matem'in üçüncü gü-
nünde, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği ve Cem-
evi Kartal Şubesi’nde canlarla bir araya geldik.
Muharrem Orucu tutan tüm komşularımızın,
oruçlarının ve dualarının kabul olmasını, Muhar-
rem Ayı'nın tüm insanlığa barış, huzur ve kardeşlik
getirmesini, ülkemizde ve dünyada yaşanan fela-
ketleri son erdirmesine vesile olmasını dilerim.”
ifadelerini kullandı. FATİH POLAT

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de        Basın: (1429490)

İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ (İSKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
HİDROSTATİK SEVİYE ÖLÇÜM CİHAZI ALIMI

Hidrostatik Seviye Ölçüm Cihazı Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine
göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden
alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN :2021/436876
1-İdarenin
a) Adı :İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ (İSKİ) GENEL 

MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi :Güzeltepe Mah. Osmanpaşa Cad. No:7 A Blok 

Eyüpsultan/İSTANBUL
c) Telefon ve faks numarası :212 301 11 08 - 212 321 77 19
ç) İhale dokümanının görülebileceği 
ve e-imza kullanılarak indirilebileceği
internet sayfası :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı :Hidrostatik Seviye Ölçüm Cihazı Alımı
b) Niteliği, türü ve miktarı :1 Kalemden Oluşan Hidrostatik Seviye Ölçüm Cihazı 

Alımı İşi (Mal Alımı)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde 
bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer :Su ve Atıksu Teknolojileri Dairesi Başkanlığı'na bağlı Su 
Kumanda ve Katodik Koruma Şube Müdürlüğü Ambarı

ç) Süresi/teslim tarihi :-İhale konusu mallar, işe başlama tarihinden itibaren 60 takvim günü
içerisinde İdare'ye teslim edilecektir. -Son teslim tarihinin tatil 
gününe rastlaması halinde iş bu süre takip eden ilk iş günü 
mesai bitimidir.

d) İşe başlama tarihi :Sözleşmenin imzalandığı tarih işe başlama tarihidir.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati :01.09.2021 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri 
(e-tekliflerin açılacağı adres) :İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürlüğü 

Güzeltepe Mah. Osmanpaşa Cad. No:7 A Blok Üst Zemin 
Kat 07 No'lu Oda 34060 Eyüpsultan/İSTANBUL

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara iliş-
kin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yö-
netimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil
Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu
hususları gösteren belgeler (anonim şirketler tarafından her durumda bu bilgileri gösterir pay defteri) ile tüzel ki-
şiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartna-
meye cevapları ve açıklamaları:
-İstekliler, teklif ettikleri ürünlere ilişkin katalogları e-teklifleri kapsamında beyan edeceklerdir. Katalogla-
rın İdare tarafından talep edilmesi halinde teklif vermeye yetkili kişi veya kişilerce kaşelenmiş ve imza-
lanmış olarak İdareye sunulacaktır. 
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında 
% 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza
kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin 
e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu
bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan 
istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat 
vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (YüzSeksen) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama 
istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Esenyurt Haramidere'de başlatılan ıslah çalışmaları bir türlü tamamlanamazken, sıcak hava ile genellikle simsiyah
akan sudan yayılan pis koku bölgede oturanları zor durumda bıraktı. Çevredekiler giderek daha çekilmez hale gelen
koku nedeniyle sıcak havada pencere açamadıklarını, derenin yanından geçerken çok kötü olduklarını anlattı

Ç evre sakinlerinden Nizamettin
Budur, "Söyleyecek bir şey yok. Sü-
rekli lağım kokuyor. Köylerde bile

böyle bir şey yok. Kokuyor bir de. Zor bir iş.
Buradan zor geçiyorum" dedi. Zübeyit Yıl-
maz da "Çalışma bir seneyi buldu. Burayı
açtılar. Kokudan durulmuyor. Kimse pence-
resini açıp oturamıyor. Bunun bir çaresi bul-

sunlar" diye konuştu. Habib Şare, "Olma-
ması gereken bir şey. Yerin altına da götürü-
lebilir. Kokusu insanı rahatsız ediyor" dedi.
Aynı bölgede oturan Burcu Bozdoğan da
"Koku had safhada, anlatılamayacak dere-
cede. Her tarafı kazdılar. Burada çocuklar
oynuyor, hiçbir önlem yok. İki gün geliniyor,
çalışılıyor, 8 gün duruluyor. Ufak yağmurda

her taraf çamur oluyor. Çok kötü bir durum.
Ben üst kattayım ancak taşan sular alt katta
oturanların evlerini basabiliyor. Genişlet-
meye çalışıyorlar ama hiçbir önlem yok. Çok
pis kokuyor. Buradan geçemiyorum, midem
bulanıyor. Birçok yerde oturdum böylesini
görmedim. İnşallah sesimizi duyarlar" diye
konuştu. Mustafa Kaya ise, 2011'den bu

yana aynı bölgede oturduklarını, 2 yıl önce
başlatılan çalışmanın bir türlü tamamlana-
madığını anlatarak, "Kokudan öleceğiz. 35-
40 derece sıcakta koku daha çok artıyor.
Kanalizasyon kapalı yere alınacaktı. Bura-
dan temiz su akacaktı" derken, Serhat
Gümüş de, "Şikayetçiyim. Özellikle akşam-
ları çok kokuyor" diye konuştu. DHA

Kızılay yardım eli uzattı
Batı Karadeniz’de etkisini gösteren şiddetli yağışlar hayatı olumsuz etkilemeye
devam ederken yağışlardan en çok etkilenen Sinop, Bartın ve Kastamonu’ya
hareket eden Kızılay ekipleri vatandaşlara sıcak yemek dağıtımına başladı

Türkiye’nin güneyi orman yangınlarıyla
mücadelesini sürdürürken kuzeyinde ise
şiddetli yağışlar etkili oluyor. Aralarında

Sinop, Bartın, Kastamonu, Samsun ve Kara-
bük’ün de bulunduğu iller yoğun yağışlara teslim
oldu. Sel haberini alan Kızılay afet ekipleri, sel-
den etkilenen bölgelerdeki şube ve temsilciliklerle
alana hareket ederek afetin ilk dakikalarında ihti-
yaç tespiti yaptı. Mağdur olan vatandaşlar için
afet uzmanları, gönüllüleri ve şubeleriyle selin en
çok etkilediği Sinop’un Ayancık ilçesi, Bartın’ın
Ulus ilçesi ve Kastamonu’nun Azdavay ilçesinde

ihtiyaçları karşılayan Kızılay, Kastamonu’daki
vatandaşlar için de Ankara ve Düzce’den 5000’er
kişilik mobil mutfak araçlarını selzedelerin hiz-
metine sundu. Selin meydana geldiği saatlerden
bu yana yaklaşık 200 kişilik ekiple desteğini sür-
düren Kızılay, gerek evlerinde kalıp mutfakları ve
yiyecekleri sel sularına kapılan, gerekse tahliye
edilen kişilere sıcak yemek vermeye başladığını
belirtti. Günde üç öğün sıcak yemeğin yanı sıra
kumanya ve içecek gibi yardımlarıyla da selzede-
lere destek olan Kızılay, tüm imkanlarıyla yara-
ları sardığını ifade etti.

BeylikdüzüGürpınar Su
Ürünleri Hali'nde yasak dö-
nemde avlanılan 28 kasa sa-

rıkulak kefal ve 6 kasa istavrit olmak
üzere yaklaşık yarım ton balığa el ko-
nuldu. İstanbul İl Tarım ve Orman
Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri
Şube Müdürlüğü Gürpınar İrtibat
Bürosu ekipleri, Sahil Güvenlik Mar-
mara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı
Gürpınar ekipleri ve İBB Zabıta
Daire Başkanlığı Gürpınar Zabıta
ekiplerinin katılımıyla bugün yapılan
ortak denetimde yaklaşık yarım ton
ağırlığında Sarıkulak Kefal ve İstavrit
balığına zaman ve boy yasaklarına
aykırı avlanıldığından 1380 sayılı Su
Ürünleri Kanunu ve ilgili mevzuat
kapsamında el konuldu.  El konulan
balıkların mülkiyetinin kamuya geçi-
rilmesi kararı alındığı ve sosyal yar-
dım kurumuna bağışlandığı belirtildi.

Gürpınar'da sıkı denetim

HARAMIDERE
BEZDIRDI
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Beyoğlu koku peşinde

BARIŞ KIŞ

B eylikdüzü Belediyesi’nin düzenle-
diği 7. Klasik Günleri tüm coşku-
suyla devam ediyor. Bu yıl ki

teması “Orman Hayattır” olan ve Yaşam
Vadisi 1.etap içerisinde bulunan 6 Mayıs
Gençliğimiz Var Sahnesi’nde gerçekleşen
konserler kapsamında dünya çapında
ünlü piyanistler Selin Şekeranber ve
Yudum Çetiner, ‘Kadife Bir Gece Bu’ pi-
yano resitali ile izleyicilere unutulmaz sa-
atler yaşattı. Türkiye’nin farklı
noktalarında etkisini gösteren orman
yangınlarına ithaf edilen festival, müzik-
severlerin büyük beğenisini topladı. “Her
notada nefes ve umut var” mottosu ile
düzenlenen ve vatandaşların yoğun ilgi
gösterdiği etkinliğe İstanbul Büyükşehir
Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile
CHP İl ve İlçe protokolü de katıldı. Kon-
serde, koronavirüs tedbirleri kapsamında
gerekli tüm önlemler alınırken girişlerde
dezenfektan verilerek ateş ölçümü ya-
pıldı. Oturma düzeni ise sosyal mesafe
kuralına uygun olarak düzenlendi.

Bizim için çok özel bir gece oldu

Beylikdüzü Klasik’in ikinci gününde, Duo
Blanc & Noir isimli piyono ikilisinin kon-
seri izleyicilerin büyük beğenisini toplar-
ken, piyanist Şekeranber burada
olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu
ifade ederek, “Türkiye olarak çok zor
günler yaşadık. Bugün müziğin gücü ile
tekrar iyileşmeyi diliyoruz ve bu zor gün-
lerin de aşılacağına inanıyoruz. Kötü gün-
leri unutturmak ve geleceğe daha pozitif
bakabilmek için ruhun gıdası olan müziğe
ihtiyacımız var.” dedi. Geleneksel Türk
müziği ile klasik batı müziğini harmanla-
yarak dans ve müzik türlerini birleştirdik-
lerini belirten piyanist Çetiner ise, “Bu
konserin bizim için ayrı bir önemi var. Ko
rona dönemi boyunca müzisyenlerin ya-
şadığı zor dönemden sonra Türkiye’de
verdiğimiz ilk canlı ve izleyicisi olan kon-
serimiz oldu. Burada olduğumuz için çok
mutluyuz bu gece burada olmak bizim
için çok özel bir duygu. Son günlerde çok
zor ve hüzünlü günleri yaşadık. Bir kez
daha anladık ki yaşadığımız dünyadan
başka gidecek yerimiz yok. Doğamızı ko-

rumak zorundayız.” ifadelerini kullandı.

Sanatla değişen bir kent

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet
Murat Çalık konser sonrası yaptığı ko-
nuşmada, “Bu akşam müziğin gücünü,
kuvvetini yüreğimizde hissettik. 6 Mayıs
Gençliğimiz Var Sahnesi’nde sizleri ağır-
lamış olmaktan dolayı mutlu olduğumu
ifade etmek isterim. Büyükşehir Belediye
Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu’na bir
kez daha teşekkür etmek istiyorum.
Bugün Yaşam Vadisi’nin ilk yapılış anları
aklıma geldi. Burayı dolaşırken Sayın
Başkanımız ‘Burada bir sahne tasarlaya-
lım demişti’ Ne kadar isabetli bir karar
aldığını bugün bir kez daha görüyoruz. 
Biliyoruz ki bir kentin hayatına sanat ve
kültür girince o kentin kaderi değişiyor.
Güçlü kadınları burada ağırlamak bizim
için onur verici.” ifadelerine yer verdi.
Eşsiz bir atmosferin hakim olduğu kon-
serin sonunda Beylikdüzü Belediye Baş-
kanı Mehmet Murat Çalık eşi Zehra
Çalık ile birlikte piyanistlere plaket 
ve çiçek takdim etti.

MezopotaMya, Hitit, Sümer, Selçuklu ve Osman-
lı’dan kalan Anadolu’nun koku bilgeliğini modern
koku endüstrisinin bilgisiyle buluşturan “Koku Akade-

misi”, güncel koku çalışmalarını bu topraklardan tüm dünyaya
yayacak. Dünyanın güncel parfüm literatürü, medeniyetlerin
kadim ritüelleri, koku hakkında ulaşılan tarihi ve modern tüm
bilgileri Beyoğlu’nda aynı çatı altında toplayan Koku Akademisi,
aynı zamanda geleceğin koku uzmanlarını da yetiştirecek.

Koku en yakın arkadaşımız

Açılışta konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız,
“Dünyanın ilk Koku Akademisinin açılıyor olması çok anlamlı.
Kokunun insanla olan ilişkisi  uzun uzun anlatılacak bir boyutu
var. Koku beş duyu organımızdan birine hitap eden bir özellikten
bahsediyoruz. Koku en yakın arkadaşımız. Koku ile medeniyetler
arasındaki büyük ilişkiler var. Allah her yarattığını bir koku ile ya-
ratmış. Koku insanın ve nesnenin değerini artırır" dedi. DHA

Keramet sahibi nerede?

S on günlerde doğal afet olayları çoğalmaya
başladı.Harita üzerinde iki kıta olarak 
bildiğimiz ülke toprakları meğersem üç 

kıtanın etkisi altındaymış. Jeoloji ve jeofizik mü-
hendisleri yer katmanlarını belirtirken Anadolu
yarımadası bir yandan Afrika kıtasının Arap ya-
rımadasını, bir yandan da Asya kıtasının itele-
mesi ve tüm bunlara karşı Avrupa kıtasının
Balkan ve Trakya üzerinden set olmakta. Kısaca
her üç kıta hareketi Anadolu ve Trakya yarıma-
dası üzerinde jeolojik hareketler olurken üzerinde
yaşadığımız topraklar bereketliliğini ve 
çeşitliliğini devam ettirmekte.

Yerküremiz üzerinde egemenler hâkimiyetle-
rini silah zoruyla belirledikleri sınırlar içerisin-
deki ülkemizde gün bitmeden bir afet ile
karşılaşıyoruz. Yer hareketleri olurken bir yan-
dan da mevsimsel hareketlilik kimi zaman sıcak
kimi zaman soğuk olarak yaşamaktayız. Toplum-
sal yaşama geçmekle yaşam merkezleri kurul-
maya başlar. Üzerinde bulunduğumuz topraklar
kadim medeniyetlerin ilk beşiğidir.

İlk yazılı anlaşmalar bu topraklarda yaşayan-
lar tarafından yapıldı. İlk kent devletleri burada
kuruldu. Devletin oluşumunu meydana getiren
kurumsallaşma, mali-askeri ve idari yönetimin
temelleri burada atıldı. O dönemde doğa olayla-
rını bir hayra yoramayan ve çözemeyenler özel-
likle egemen güçler kendi çıkarlarına yorumladı.
Her sabah güneşin açtığını akşamları ise battı-
ğını; zemheri soğuklarından sonra ağaçların
çiçek açtığı havaların ısındığını; yakıcı sıcaklık-
lardan sonra ağaçların yaprak döktüğü zemheri
günlerin geldiğini parmak hesabıyla bile olsa 
duvara çentik atmışlar.

Zemheri soğuklarından korunmak için barı-
nak ve giysilerine özen göstermiş; soğuklarda
göğsü üşüyen ateşli hastalık geçirmiş, ağaçların
çiçek açtığında alerjik kaşıntı, nefes alma ve baş
dönme ile yorgunluğa karşı tedbirini almış ve hâ-
sılı kelam “insan evladı” yaşamını devam ettirir-
ken gözlememiş, kendisini ve çevresini korumuş
kollamış.

Oysa bize anlatılan masal ve kara kitaplarda
böyle anlatılmıyor. Yöneticiler en olmadık za-
manda koca denizi“ol” dediğinde ikiye ayırıyor,
dev Golyat'ı ya da bir canavarı bir taşla öldürü-
yor, ateşin içine atılıyor ama suyun içinde yüzü-
yor, bir parça ekmekle binlerce insan doyuyor,
çarmıha gerilip öldüğü belirleniyor ama bir
başka yerde yaşadığı söyleniyor. Bunlarla 
kalınmıyor, hayvanlarla konuşup haberleşiyor, 
mucizeler yaratıyorlar.

Son otuz/kırk yıllık sürede ülkede birçok muci-
zeler yaşandı hepside keramet sahibi kişiler. 12
Eylül’ün “beşi birine” birileri “ol” dedi darbe
yaptı.“OI” dedi partiler, sendikalar ve kendile-
rine muhalif kurumlar kapandı; “ol” dedi 
kendine biat eden partiler, sendikalar ve kamu
kurumları kuruldu.

“Ol” dedi işçi memur asgari ücrete muhtaç
hale geldi.

“Ol” dedi kalpazan, kaçakçı, hayali ihracat ve
ithalatçı “saygın iş insanı” oldu.

“Ol” dedi, ülke ekonomisi şaha kalkacak,
Güney Kore’yi geçecek; tüm kamu kurumları
özelleşecek dedi.

“Ol” dedi, derelerin önlerine HES, kömür
havzalarının yanına hidro termik, tepelere rüz-
gârgülü santralı; sahillere bol yıldızlı oteller kent
merkezlerine beton tepeleri kuruldu.

Ne dense “ol” diyen bir kerecik işçiye, me-
mura, köylüye, kısaca çalışana, yoksul halka,
eğitim veren ve öğrenciye “ol” demedi.

Nedense “ol” diyen egemene, hâkim güçlere
beli silahlı, yakası kalkık ve omuzu kalabalık
olana “dur/yeter” demedi.

Ülkede deprem, sel ve çığ düşmesi yaşandı 
nedense “dur” demedi.

Ülkede ve dünyanın birçok yerinde orman 
yangınları yaşanmakta nedense bir kerecik
“dur” demedi.

Gaipten haber getirdiğini beyan eden keramet
sahipleri, afet olduğunda ortalarda neden 
görünmemekte?

Ormanın kül, ortalığı sel, depremin yıkıp 
viraneye çevirdiği yerde nerede bu keramet 
sahipleri?

Hani hayvanlarla konuşan, kuşun gagasıyla
taşıdığı suyla devasa yangını söndüren nerede?

Su içindeki küçük takasıyla koca denizleri
aşan, “yunus balıklarıyla haber gönderen” 
keramet sahipleri nerede?

Yangın ormandaki ağaçları tutuşturmuş,
börtü böcek ve tüm canlılar canhıraş kaçmaya
çalışırken “kul sıkışmış” ama “ Hızır” nerede?

Bu yıl 7.si düzenlenen ve 
Türkiye’nin farklı noktalarını 

etkisi altına alan orman yangın-
larının ardından doğaya ve 

ormanlara adanan Beylikdüzü
Klasik Günleri’nin ikinci gü-

nünde, dünyaca ünlü piyanistler
Selin Şekeranber ve Yudum Çeti-
ner ‘Kadife Bir Gece Bu’ adlı kon-

serle İstanbullu sanatseverlere
unutulmaz bir akşam yaşattı

BEYLIKDUZU
BUYULENDI

Unutulmaz
yaş akşamları

Yaşam Vadisi’nde sanatseverler için dü-
zenlenen muhteşem konserler serisi 14
Ağustos tarihine kadar devam edecek.
Beylikdüzü Klasik Günleri’nin üçüncü
günü 12 Ağustos’ta Beylikdüzü Beledi-
yesi Kültür İşleri Müdürlüğü bünye-
sinde kurulan ve Beylikdüzü'nün
yetenekli genç müzisyenlerinden olu-
şan Beylikdüzü Gençlik Senfoni Orkes-
trası sahnede yerini alacak. “Bir
Yaprakta Bir Orman” adlı konserde,
orman yangınlarına yönelik farkındalık
yaratılacak. Müzikseverlere unutulmaz
anlar yaşatacak olan etkinlik, 14 Ağus-
tos akşamı “Çiçekli Perdelerin Arkası”
isimli gala konseriyle sona erecek.

Beyoğlu Belediyesi tarafından dünyanın ilk Koku Akademisi açıldı.
Açılışa, Ak parti İstanbul Milletvekili Mihrimah Belma Satır, Beyoğlu
Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız TBMM Başkanı Mustafa
Şentop’un eşi Sabriye Şentop, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın eşi
Hatice Nur Yerlikaya ve Koku Uzmanı Bihter Türkan Ergül katıldı

Ataşehir afet bölgesine gittiSinop’un Ayancık
ilçesinde yaşanan

sel felaketinin
ardından harekete

geçen Ataşehir
Belediyesi, bölgede

felaketten etkile-
nen vatandaşlara

destek olmak
amacıyla arama,

kurtarma
araçlarından

oluşan ekiplerini
ve yardım kolilerini

Sinop’a uğurladı

Sİnop’ta yaşanan
sel felaketi için orga-
nize olan Ataşehir Be-

lediyesi, afet bölgesinden gelen
ihtiyaçlar doğrultusunda su ve
gıda yardım kolilerini hazırladı.
Ataşehir Belediyesi, Sinop’ta
meydana gelen sel felaketi son-
rası mağdur olan vatandaşlara
yardım eli uzatmak için hare-
kete geçti. Ataşehir Belediyesi
Afet Koordinasyon Merke-
zi’nden 11 kişilik arama kur-
tarma ekibi, 1 kombine, 1 tam
donanımlı arama kurtarma, 1
adet kazıcı yükleyici araç, 2
kamyon ve 1 tırla desteğe gitti.
Ekiplerle birlikte ayrıca Ataşehir
Belediyesi Sosyal Yardım İşleri
Müdürlüğü tarafından hazırla-

nan acil su ve gıda malzemele-
rinden oluşan yardım tırı, sel 
felaketinden etkilenen vatan-
daşlara ulaştırılmak üzere yola
çıktı. Ataşehir Belediye Başkanı
Battal İlgezdi Sinop, Bartın,
Karabük ve Kastamonu’da ya-
şanan sel felaketine karşı üzün-
tüsünü dile getirerek şunları
söyledi: “Geçtiğimiz haftalarda
orman yangılarımızla büyük
üzüntü yaşadık. Şimdi de Kara-
deniz bölgemizden gelen sel fe-
laketi yüreğimizi yakıyor.
Vatandaşlarımıza geçmiş olsun
dileklerimi iletiyorum. Ataşehir
Belediyesi olarak bu felaketlerin
yaralarını sarmak için üzeri-
mize düşen her türlü görevi
yapmaya hazırız.”

İBB yardım gönderdi
İBB, Bartın, Kastamonu ve Sinop şehirlerinde
meydana gelen sel ve su baskınlarına yönelik
çalışmalara destek olmak amacıyla toplam 76

personelini, 42 aracını Batı Karadeniz’e gönderdi. Sel ve
su baskınları haberleri sonrası ivedilikle AKOM koordi-
nasyonunda bölgede arama kurtarma, su tahliye, kanal
açma, iyileştirme çalışmalarına destek olmak amacıyla “İs-
tanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Acil Durum ve Afet
Müdahale Planı”nda görevli birimlerden ekip kuruldu. İt-
faiye Daire Başkanlığı, İSKİ, İstanbul Halk Ekmek A.Ş,
Hamidiye A.Ş.’den oluşan 76 personel, 42 aracın yanı sıra
gerekli ekipman ve gıda malzemeleri, bölgeye gönderildi.
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Türk bilim insanı
GURURLANDIRDI

Bkapağından duyurulan 'Talamik Lezyonların
Mikronörocerrahi ile Çıkarılması' başlıklı maka-
lede Prof. Dr. Türe’nin, beynin ulaşılması en zor
bölgelerinden biri olan 'Talamus' ameliyatları için
geliştirdiği özel teknikleri kullanarak, ekibiyle bir-
likte yaptığı ameliyatların sonuçlarına yer verildi.
En son geliştirilen teknolojik olanakların ve Prof.
Dr. Türe’nin bizzat geliştirdiği ameliyat teknikleri-
nin başarısı, tüm dünyada geniş yankı buldu.
Prof. Dr. Türe’nin beyin cerrahisi alanında rehber
niteliği taşıyan bu çalışması, bilimsel anlamda ge-
linen son noktayı göstermesi ve hastalara umut
olması açılarından da büyük
önem taşıyor. Prof. Dr. Uğur
Türe ve ekibinin beyin cerra-
hisi alanına yeni teknikler ka-
zandıran ve yüksek başarı
oranı elde ettikleri vakalardan
oluşan bu çalışma, şu ana
dek bu konuda, tüm dünyada
yayınlanan en geniş kapsamlı
yayın olması nedeniyle Türki-
ye'de beyin cerrahisinin gel-
diği uluslararası yüksek
düzeyi göstermesi açısından
da büyük gurur kaynağı ola-
rak değerlendiriliyor.

Dünya Beyin Cerrahisi Dernekleri Federas-
yonu Onursal Başkanı Prof. Dr. Uğur Türe ve
ekibinin gerçekleştirdiği başarılı beyin ameli-
yatları serisi ve sonuçları, beyin cerrahisi ala-
nının dünyadaki en prestijli yayını 'Journal of
Neursosurgery' dergisinin Ağustos 2021 sayı-
sında kapak konusu olarak yer aldı

İstanbul'un bazı semtlerinde sitelere sipariş getiren kuryeler motosikletleriyle içeri alınmıyor.
Çok bloklu ve geniş alana sahip sitelerde ellerindeki siparişlerle 10 ila 20 dakika arasında yürü-
mek zorunda kalan kuryeler, hava şartları da eklenince büyük zorluk yaşadıklarını söylüyor

Motosikletli Kuryeler Derneği Başkanı
Murat Tomris, "Damacanalarla bir-
likte gidip, gelmeleri neredeyse yarım

saati buluyor. Siteler çok büyük olduğu için
buna maruz kalıyorlar. Bazı zaman kısıtlaması
olan sitelerde çalışan kuryeler için durum daha
kötü çünkü siparişleri belirli bir saate kadar tes-
lim etmesi gerekiyor. Ancak güvenlikçiler, kurye-
leri site içerisine motosikletle almıyorlar.
Gerekçe olarak ise, yönetimin verdiği emri gös-
teriyorlar" dedi. İstanbul genelinde bazı sitelere
sipariş getiren motosikletli kuryeler, motosiklet-
leri ile site içerisine alınmıyor. Kimi zaman
yemek siparişi, kimi zaman market ürünleri ya
da damacana su getiren kuryeler çok bloklu
geniş alana yayılmış sitelerde sipariş teslimi için
uzun süre yürümek zorunda kalıyor. Havaların
ısındığı bir dönemde bazen 15-20 dakikalık me-
safelerde yürümek zorunda kaldıklarını ve
büyük zorluk yaşadıklarını dile getiren moto-

kuryeler duruma tepki göstererek, soruna
çözüm istiyor. Bu durumun siparişlerini gecik-
tirmelerine de neden olduğunu dile getiren kur-
yeler, müşterilerle de sorun yaşıyor.

Yürüme mesafesi çok uzun

İstanbul Motosikletli Kuryeler Derneği Başkanı
Murat Tomris, kuryelerin zaman kısıtlaması ve
yürüme sıkıntısı yaşadığı için bu konuyu çö-
züme kavuşturmasını istedi. Site içerisindeki
yürüme mesafesi çok uzun olduğu için özellikle
damacana su taşıyan kuryelerin çok zorlandı-
ğını ifade eden Tomris, "Damacanalarla birlikte
gidip, gelmeleri neredeyse yarım saati buluyor.
Siteler çok büyük olduğu için buna maruz kalı-
yorlar. Bazı zaman kısıtlaması olan sitelerde ça-
lışan kuryeler için durum daha kötü çünkü
siparişleri belirli bir saate kadar teslim etmesi
gerekiyor. Ancak güvenlikçiler, kuryeleri site içe-
risine motosikletle birlikte almıyorlar. Gerekçe

olarak ise, yönetimin verdiği emri gösteriyorlar.
Bu konuyla ilgili bir kararname veya yetki yok.
Kargo araçları girebiliyor ama motokuryeler gi-
remiyor" dedi.

Hata olursa gerekeni yaparız

Dernekler olarak bu konu hakkında bir toplantı
yapılmasını isteyen Tomris, "Bazı restoranlarda
işe ehliyeti olmadan başlayan genç arkadaşla-
rım bu hatayı yapmışlar. Biz site yönetimine ta-
lepte bulunuyoruz. Sorunların neden
kaynaklandığını sorduk. 'Tek sebebi buraya ge-
lenler motosikleti düzgün kullanmıyor. Biz de
bu yüzden siteye girmesine izin vermiyoruz.' Biz
de şöyle bir teklif sunduk. Bize bağlı arkadaşla-
rımız büyük firmada olanlar gelsinler. Plakala-
rını tanımlasınlar ve hangi firmadan geldiğini
söylesinler. Herhangi bir hata olduğu zaman ne
gerekirse yaparız. Ama site içerisinde hız yapa-
rak veya zikzak yaparak kazaya sebep verdiği

için yasak herkesi kapsadı. Biz dernekler olarak
bir toplantı talep edip sorunların ortadan kalk-
masını istiyoruz. Yürüme mesafesi uzun ve
zaman kısıtlaması bize engel oluyor. Bu yüzden
müşterilerle büyük sıkıntılar içerisindeyiz.
Zaman kısıtlaması olduğu için siparişleri gü-
venlik kapısından teslim ediyoruz. Kaskla bera-
ber site içerisine girmek yasak ama
kasklarımızın çalınması söz konusu olabilir. Bu
sebeple bir toplantı yaparak konuyu çözüme
kavuşturmak istiyoruz" diye konuştu.

İş yükümüz artıyor

Üç senedir kuryelik yapan Kaan Kızılırmak, si-
parişlerini yürüyerek teslim ettiği için zorluk ya-
şadığını belirterek, "Yaklaşık 300-400 metre
yürüyoruz. Bazı sitelerde yürüme mesafesi çok
uzun ve tabelalar yetersiz oluyor. Bu yüzden sı-
kıntı yaşıyoruz. Hem iş yükü artıyor hem
zaman kaybımız oluyor. Motorların içeri alın-

ması bizim açımızdan iyi olur. Daha hızlı bir şe-
kilde siparişimizi teslim ederek işimize devam
edebiliriz. Kurye arkadaşlarımın sitenin içeri-
sinde çocuklar olduğu için dikkat etmesi gereki-
yor. Site yönetiminin de yeni kararlar alması
lazım" şeklinde konuştu. DHA

Kuryecilere

BIR DOKUNAN
BIN AH ISITIYOR

Hız sınırı koyulabilir
Üç senedir kuryelik yapan 22 yaşındaki
Enes Cesur da büyük problemler
yaşadıklarını belirterek şunları söyledi:
"Sıcağın altında dakikalarca yürüyoruz.
Motorlarımızı içeri almıyorlar. Bloklara git-
mek sorun yaratıyor. Bir sipariş 20
dakikamızı alıyor. Görevliler motorumuzu
içeri almıyorlar. Yetkililerin motor yolu
yapmasını isteyen Cesur, "Kaskla içeri
almıyorlar. Hız sınırı koyulabilir. Kasisler
artırılabilir" ifadelerini kullandı.



Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:
Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50'sine istekli

bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar ki,
artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50'sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan ala-
cakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçme-
sinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar
elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artır-
madan  sonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik or-
tamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belirtilen oranda KDV.'nin alıcıya ait olacağı
ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene
gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olu-
nur. 06/08/2021
1.İhale Tarihi : 31/08/2021 günü, saat 10:30 - 10:35 arası.
2.İhale Tarihi : 15/09/2021 günü, saat 10:30 - 10:35 arası.
İhale Yeri : Ziyagökalp mah . g-1007 sokak no 8 Başakşehir İstanbul Erol yediemin 

otoparkı - null null / null
No Takdir Edilen Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) 
1 220.000,00 1   %1 42KD828 Plakalı , 2008 Model , CHRYSLER Marka , 

64298240391320 Motor No'lu , 1C3H8E3D27Y557516 
Şasi No'lu , Rengi Mavi , Araç Donanım Ozellikleri: 
Alarm , Anahtar olmadığından araç çalıştırılamamış 
genel kaporta aksamı muhtelif kısımlarında sürtünme 
izleri olduğu araç iç kısım koltuk ve döşemesinde her
hangi bir fiziki hasar olmadığı torpido ve ön göğüs 
kısımlarının sağlam olduğu motor şanzıman ve diğer 
teknik aksamların yerinde olduğu şase numarasının 
tescil belgesi üzerinde kayıtlı  şase numarı ile aynı 
olduğu genel olarak aracın durumunun iyi olduğu 
bilirkişi ile tespit edilmiştir

(İİK m.114/1, 114/3)
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 63'e karşılık gelmektedir.

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de       Basın: (1431371)
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Örnek No: 25*

Şeriat gelirse para göndermeyiz!
Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Afganistan’da son haftalarda yaşanan gelişmelerle ilgili açıklamalarda bu-
lundu. Afganistan’da Taliban’ın şeriat getirmesi halinde ülkeye tek bir sent yardım göndermeyeceklerini duyurdu

ZDF’ye konuşan Maas, Almanya’nın her
yıl Afganistan’a para yardımı yaptığını
dile getirdi. Maas, “Biz her yıl 430 milyon

euro para gönderiyoruz. Fakat eğer Taliban ülke

yönetimini ele geçirir ve Şeriatı getirirse tek bir sent
göndermeyiz” dedi. 2011’den beri bölgede olan
batılı güçlerin ülkeden ayrılma sürecinin
hızlanmasıyla birlikte etkisini yeniden artıran Tal-

iban, birçok büyük kenti ele geçirdi. ABD istih-
barat yetkilileri, Taliban’ın 90 gün içerisinde
başkent Kabil’i ele geçirebileceğine dair analizler
yaparak öngörüde bulundu.

Afganistan'daki sadece üç kadın validen biri
olan Mazari, sadece kadın yönetici olma-
sıyla dikkatleri üzerine çekmiyor. 40 yaşın-

daki Mazari, özellikle Taliban’ın son şiddet
dalgasının ortasında, uygulamalı askeri liderliğiyle
ayrılıyor. The Guardian'a konuşan Mazari, "Bazen
Charkint'teki ofiste oluyorum ve diğer zamanlarda
bir silah alıp savaşa katılmam gerekiyor" dedi.

Askeri operasyonları yönetiyor

Onun işi sadece günlük bürokrasiyi yönetmek değil,
aynı zamanda askeri operasyonları organize etmek
anlamına geliyor. "Aşırı ideolojilere ve onları bize
zorlayan gruplara karşı şimdi savaşmazsak, onları
yenme şansımızı kaybederiz. Yoksa, başarılı olacak-
lar. Gündemlerini kabul etmeleri için toplumun bey-
nini yıkayacaklar” diye uyarıyor.

Mülteci olmak acı

Diğer taraftan Mazari, ailesi Afganistan'daki Sovyet
savaşından kaçtıktan sonra 1980 yılında İran'da
doğdu. Tahran'daki üniversiteden mezun olduktan
sonra, anne babasının onlarca yıl önce terk ettiği ül-
keye gitmeye karar vermeden önce üniversitelerde ve
Uluslararası Göç Örgütü'nde farklı roller üstlendi.
Mazari, “Mülteci olmanın en acı yanı, aidiyet duygu-
nuzun olmamasıdır. Hiçbir yer ülkeniz gibi değil”
dedi. 2018 yılında, Mazari'nin tanımladığı şekliyle
“atalarının vatanı” olan Charkint'te kaymakamlık po-
zisyonu için bir açık olduğunu öğrendi. Meslektaşları
ve aile üyeleri tarafından cesaretlendirilerek göreve
başvurdu.

Kısa sürede atandı

Tecrübesi ve nitelikleri ile önde gelen adaylar ara-
sında yer aldı. Bölgesindeki insanlar için çalışma ka-
rarlılığı, kısa sürede atanmasını sağladı. Mazari,
konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Başlangıçta bir
kadın vali olarak ayrımcılığa uğrayabileceğimden en-
dişelendim ama insanlar beni şaşırttı. Charkint'te

bölge valisi olarak resmen kabul edildiğim gün, des-
tek beni çok etkiledi" dedi.

Temel imkanlar sağlanmadı 

Öte yandan, bölge valisi rolünü üstlenmek kolay bir
iş değildi ve çok geçmeden kendini beklemediği sa-
vaşların başında buldu. “Sağlık hizmetlerine erişim
gibi temel imkanlardan mahrumuz. Güvenliği yönet-
mek için en az yedi polis korucu arabamız, hafif ve
ağır silahlarla donatılmış iki Humvee'miz olmalı.
Ancak merkezi hükümetten defalarca talep etmemize
rağmen çok daha az kaynağımız var. Yalvarışlarım
duyulmadı” diyen Mazari, Afganistan hükümetine
tepki gösterdi. Diğer taraftan, Afgan bölge yönetim
ofisi tarafından sağlanan veriler, Charkint'in bir za-
manlar 200 binden fazla nüfusu olduğunu gösteri-
yor, ancak savaş ve bunun sonucunda ortaya çıkan
yoksulluk çok sayıda insanı yerinden etti.Mazari,
Charkint'in ikinci sınıf bir bölge olarak kabul edildi-
ğini düşünüyor ve Afgan bürokrasisindeki yolsuz-
lukla mücadele ederken görevi daha da zorlaşıyor.

A BD, Başkan Joe Biden'ın oğlu Hun-
ter Biden'ın sızan görüntüleri ile çal-
kalanıyor. 2019'da Las Vegas'ta otel

odasında çekilen görüntülerde Hunter Bi-
den'ın bir hayat kadını ile birlikte olduğu ve
uyuşturucu kullandığı görülüyor. Kısa sü-
rede ülke gündemine bomba gibi düşen gö-
rüntüler İngiliz Daily Mail gazetesi
tarafından yayınlandı. Görüntülerde Hunter
Biden'ın Rus uyuşturucu satıcılarının daha
önce dizüstü bilgisayarlarının çaldığını söyle-
diği anlar da yer aldı. Başkanın oğlu hayat
kadını ile yaptığı sohbette çalındığı iddia edi-
len dizüstü bilgisayarın da tehlikeli seks vi-
deolarıyla dolu olduğunu söylüyor.

Onlarcası var

Dizüstü bilgisayarlarının çalındığı gece uyuş-
turucu nedeniyle kendisinden geçtiğini söyle-
yen Hunter Biden, hayat kadınının
'bilgisayarların içinde ne vardı' sorusuna ise
şu cevabı veriyor; 'Bilgisayarda seks yapar-
ken çekilmiş videolarım var. Bilgisayarım on-
larca videoyla dolu.' Videoda Hunter
Biden'ın Rusların babasının Başkanlık aday-

lığı sırasında ona şantaj yapmasından çekin-
diğini söylediği anlar da yer alıyor. Hunter
Biden'ın bu esnada 'Eğer bunu yaparlarsa
onlara çok fazla para vereceğimi kesinlikle
biliyorlar' ifadesini kullanıyor. 2018 yılında
yaşanan bu olay sonrası söz konusu görün-
tülerin kimin veya kimlerin elinde olduğu ise
bilinmiyor.

Otele 18 bin dolar 

Daily Mail'deki haberde söz konusu görün-
tüler Las Vegas’ta geceliği 10 bin dolar olan
bir otel odasında çekildi. Aynı habere göre,
Biden burada tam 18 gün kaldı. Başka bir
deyişle Hunter Biden otele 180 bin dolar
(yaklaşık 1.6 milyon TL) ödedi.

FBI neden bir şey yapmıyor?

Cumhuriyetçilere yakınlığı ile bilinen Fox
News'in sunucusu Sean Hannity 'FBI neden
hiçbir şey yapmıyor?' dedi. Söz konusu yayın
kısa sürede sosyal medyada viral oldu. Alkol
ve uyuşturucu bağımlılığı olan 51 yaşındaki
Hunter Biden daha önce bu bağımlılıkların-
dan kurtulmak için tedavi görmüştü.

Joe Biden’a büyük şok
ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın uygunsuz görüntüleri internet ortamına
sızdı. Kısa sürede ülke gündemine bomba gibi düşen görüntülerde 51 yaşındaki oğul
Biden'ın bir hayat kadını ile birlikte olduğu ve uyuşturucu kullandığı görülüyor

ABD'nin Afganistan'daki askeri güçlerini çekme kararının ardından Taliban'ın
ülkedeki ilerleyişi sürüyor. Ülkede şiddet tırmanırken, Afganistan'ın sadece üç
kadın valisinden biri olan Salima Mazari, askeri ve idari liderliğiyle ön cephede
Taliban militanlarıyla savaşmaya devam ediyor. Mazari, “Mülteci olmanın en acı
yanı, aidiyet duygunuzun olmamasıdır. Hiçbir yer ülkeniz gibi değil” diyor

Afganistan’ın kadın valisi
ABD’nin Afganistan’dan çekilmesinin ardın-
dan ülkede ilerleyişini sürdüren Taliban ile il-
gili korkunç iddialar ortaya atıldı.Taliban

güçlerinin, ele geçirdiği bölgelerde kapı kapı gezerek
12 yaşındaki kızlara tecavüz ettiği, onları seks kölesi
olmaya zorladığı ve zorla evlendirildikleri iddia edildi.
İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre, kapı kapı
gezen Taliban askerleri, kızları ailelerin ellerinden
zorla alarak seks kölesi yapmaya zorluyor. Gencecik
kızların gördüğü bu acımasız muamele iddialarının
ortaya atılmasının ardından, Afganistan Cumhurbaş-
kanı, ordu komutanını görevden aldı. Bölgedeki
imamlara da talimat veren Taliban, 12 ila 45 yaşındaki
kadınların ‘savaş ganimeti’ olarak görülmesini ve Tali-
ban askerleri arasında paylaştırılmasını iddia etti.

Burka giyerek kaçıyorlar

Bir kadın gazeteci, adını vermediği kuzey Afganis-
tan’daki bir şehirden kaçtığını ve Taliban’ın onu yaka-
layıp idam edeceği korkusuyla amcasıyla birlikte
saklandığını anlattı. İsmi açıklanmayan 22 yaşındaki
kadın, burka giyerek Taliban’ın silahlı adamlarından
kaçtığını ve yakındaki bir köye gittiğini, ancak muhbir-

lerin onun varlığını militanlara söylemesi üzerine tek-
rar kaçmak zorunda kaldığını söyledi.

Taliban bölgede ilerliyor

Şimdi ülkenin kuzeyindeki uzak bir yerde kapana kısıl-
mış, hayatı ve ailesinin güvenliğinden endişe ettiğini
söyledi – ‘Hiç eve gidebilecek miyim? Ailemi tekrar
görecek miyim? Nereye gideceğim? Nasıl hayatta ka-
lacağım’ sözleriyle yaşadığı endişeyi dile getirdi. 
Taliban şimdiye kadar Afganistan’ın 34 eyalet 
başkentinden onunu ele geçirdi ve ülkenin en büyük
şehirlerinin çoğunu hükümet güçlerinin elinden 
almak için saldırılarını sürdürüyor.

Ahlaksız Taliban!

İngiliz The Guardian gazetesinin haberine
göre, Prens Charles ve Prenses Diana’nın
düğün pastası, 40 yıl sonra açık artırmayla

satışa çıkarıldı. Açık artırmaya çıkarılan pastanın di-
limi, 23 resmi düğün pastasından sadece biri ve üze-
rinde altın, kırmızı, mavi ve gümüş renkli Kraliyet
armasının şekerli bir kaplaması bulunuyor. Pastayı
1850 sterline (yaklaşık 22 bin TL) satın alan, Leeds’ten
Gerry Layton, kek parçasını koleksiyonuna ekleyece-
ğini ve ölümünden sonra pastayı hayır kurumlarına
bağışlayacağını söyledi.Sadece 500 sterline satılması

beklenen pastanın yoğun ilgi gördüğü, müzayedecile-
rin bu duruma şaşırdığı belirtildi. Açık artırmaya dün-
yanın dört bir yanından kişi katıldı. Lüks tekne
kiralama şirketi sahibi Layton, ölümünden sonra pas-
tanın hayır kurumlarına verilmesi için söz konusu di-
limi vasiyetine eklediğini söyledi. “Yine de onu
yemekten geri durmanın bir yolunu düşünmem gere-
kecek.” diye ekledi. Galler Prensi Charles, Diana Spen-
cer ile 29 Temmuz 1981’de evlendi. 1992 yılında
ayrılan çift, 1996 yılında boşandı. Diana, 1997’de Pa-
ris’te meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybetti.

Düğün pastası satışa çıktı 
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Pera sizi sergiye bekliyor
Kuruluşundan bugüne yurt
içi ve yurt dışından eğitim
kurumlarıyla birlikte, genç

sanatçıların yapıtlarının izleyiciyle bu-
luşmasına katkıda bulunan Suna ve
İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi, bu
sene, 25. yılını kutlayan Yeditepe Üni-
versitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’ni
konuk ediyor. Üniversitenin Güzel
Sanatlar Fakültesi mezunları ile öğ-
rencilerinin üretimlerinden oluşan “
Yüzleşme” başlıklı sergi, 7 Eylül Salı
günü ziyarete açılıyor.  

Sanatı keşfedeceksiniz

Sanat ve Kültür Yönetimi Bölüm
Başkanı Prof. Dr. Marcus Graf küra-
törlüğünde hazırlanan sergi, alışıla-
gelmiş öğrenci veya mezun sergisi
anlayışını aşma hedefiyle çok kat-
manlı bir forum şeklinde kurgulandı.
Doğa-kent ve birey-toplum arasın-
daki ilişkileri tartışmaya açan “Yüz-

leşme”, sanat ve tasarımın ontolojik
varlığına dair konuları eleştirel bir ba-
kışla ele alıyor. Profesyonel sanatçı ve
tasarımcılar ile öğrencilerin üretimle-
rini bir araya getiren sergi, aynı za-
manda fakültenin geçmişi ve
bugünüyle yüzleştiği bir alan niteliği
de taşıyor. İzleyiciye bugünün güzel
sanatlar, grafik tasarım, tiyatro, gas-
tronomi, mutfak sanatları, sanat ve
kültür yönetimi alanlarının etkileyici
dünyasını keşfetme şansı veren “Yüz-
leşme” sergisi 7 Eylül - 24 Ekim ta-
rihleri arasında Pera Müzesi’nde
ziyaret edilebilir. Pera Müzesi Sa-
lı’dan Cumartesi’ye 10.00-19.00,
Pazar günleri ise 12.00-18.00 saatleri
arasında gezilebilir. Cuma günleri
“Uzun Cuma” kapsamında 18.00-
22.00 arası tüm ziyaretçiler, Çar-
şamba günleri ise “Genç Çarşamba”
kapsamında tüm öğrenciler müzeyi
ücretsiz ziyaret edebilir.

Muş Valiliği ve Malazgirt Kay-
makamlığının desteklediği proje
kapsamında Muğla Sıtkı Koç-

man Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim
Üyesi Prof. Dr. Adnan Çevik'in bilimsel
danışmanlığında 10 üniversiteden 35 aka-
demisyen, savaşın yaşandığı yerin tespit
edilmesi amacıyla 3 noktada kazı çalışma-
larını sürdürüyor.

Ok ve mızrak uçları bulundu

Bu kapsamda Gülkoru köyü ile Malazgirt
arasındaki 12 kilometrelik ovada çalışma
yapan kazı ekibi, Malazgirt Savaşı'nda
kullanıldığı değerlendirilen ok ve mızrak
uçları ile çeşitli savaş aletleri bulduProf.
Dr. Çevik, proje kapsamında bu yılın 2.
etap çalışmalarına başladıklarını ve farklı
bölgelerde kazıların yapıldığını söyledi.
Özellikle savaş alanı denilen Malazgirt ile
Süphan Dağı arasındaki yaklaşık 150 kilo-
metrekarelik alanda belirlenen noktalarda
yüzey araştırması yürüttüklerini aktaran
Çevik, şunları kaydetti: "Bu proje Malaz-
girt Savaşı'nın noktasal olarak nerede ya-
pıldığını, gerçek zaman ve mekanda
ortaya koymanın yanı sıra aynı zamanda
ülkemizde yeni bir alan olan savaş arkeo-
lojisinin yönteminin metodolojisini kur-

mayı amaçlamaktadır ama bu yıl daha
çok savaşın ve çeşitli aşamalarının geçti-
ğini düşündüğümüz, savaşa ait objeler, ok
uçları, mızrak, kılıç ne bulabilirsek onlara
ilişkin çalışmalar yürütüyoruz." Bu çerçe-
vede manyetik tarama yöntemi ile ovada
tespit ettiğimiz yerlerde yüzey araştırması
neticesinde çıplak gözle elde ettiğimiz ok
uçları, mızrak uçları gibi çeşitli savaş obje-
leri, döneme ait sikkeler var. Tabi savaşı
belgelemek amacıyla çalışmalarımızı yü-

rütüyoruz." Büyük Selçuklu Hükümdarı
Alparslan komutasındaki 50 bin kişilik
Türk ordusu ile İmparator IV. Romen Di-
yojen komutasındaki 200 bin kişilik Bizans
ordusu 26 Ağustos 1071 tarihinde Muş'un
Malazgirt ovasında karşı karşıya
geldi.Asker sayısı çok az olmasına rağmen
Sultan Alparslan'ın zaferi ile sonuçlanan
Malazgirt Meydan Muharebesi, Türklere
Anadolu'nun kapılarını kesin olarak aç-
masıyla bilinir.

Gülsün Karamustafa, Roswitha Haft-
mann Vakfı tarafından verilen Avru-
pa’nın prestijli sanat ödülüne layık
görüldü. Sanatçı, ödülünü 3 Aralık
2021 tarihinde İsviçre’nin Zürih ken-
tinde düzenlenecek bir törenle alacak

40 yılı aşkın sanat pratiğinde göç, yerellik,
kimlik, kültürel farklılık ve toplumsal cinsi-
yet gibi konuları farklı açılardan ve resim,

enstalasyon, video ile performans gibi çeşitli mecralar
üzerinden ele alan Gülsün Karamustafa, Avrupa’nın
görsel sanatlar alanındaki en yüksek parasal desteğine
sahip bu sanat ödülü için seçilen 20. sanatçı oldu. Ka-
ramustafa’ya ödülü, 3 Aralık 2021 tarihinde İsviçre’de
düzenlenecek bir törenle takdim edilecek. Aralarında
Bern Sanat Müzesi, Basel Sanat Müzesi, Köln’de bu-
lunan Ludwig Müzesi ve Kunsthaus Zürich gibi sanat
kurumlarının direktörlerinin de bulunduğu Roswitha
Haftmann Vakfı Yönetim Kurulu, Gülsün Karamusta-
fa’yı “zamanımızın en sanatsal ve aynı zamanda poli-
tik olarak en ikna edici seslerinden biri” olarak
tanımlıyor.

Mutluluk verici bir ödül

Bir yandan Hollanda'nın Eindhoven kentindeki Van
Abbe Müzesi'nde Kasım ayında açılaccak solo sergisi-
nin hazırlıklarını sürdüren Gülsün Karamustafa'ya te-
lefonla ulaştık ve onun da görüşleri aldık. "Hiç
beklemediğim bir anda ödül haberini aldım" diyen sa-
natçı, "Açıklama metninden de anlaşıldığı gibi bu ödül
bir sanatçının tüm kariyeri değerlendirilerek veriliyor.
Yaptıkları açıklama beni ve eserlerimi yakından takip
ettiklerini gösteriyor; bu da beni ayrıca çok mutlu etti,
çünkü kendimi yaygın bir şekilde ifade edebildiğimin
bir göstergesi. Bu ödül, daha önce olduğum birçok
yerli ve yabancı ödül gibi, yakın geçmişte aldığım
Prince Klaus Ödülü gibi çok değerli bir ödül; mutlu ve
gururluyum" sözleriyle duygularını ifade etti.
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Pera Müzesi, ulusal ve uluslararası eğitim kurumlarının iş birliğiyle genç sanatçıların ve tasarımcıların
çalışmalarını izleyiciyle buluşturmaya devam ediyor. Yeditepe Üniversitesi öğrenci ve mezunlarının
üretimlerinden oluşan “Yüzleşme” adlı sergi, 7 Eylül’den itibaren Pera Müzesi’nde ziyaret edilebilir

3 bin 600 yıllık
ünik eser

Boğazköy Hattuşa Kazı Başkanı Prof. Dr.
Andreas Schachner, 6 yıl önceki kazı çalış-
malarında boğa, keçi ve yumruk şeklindeki

içme kaplarını ortaya çıkardıklarını aktardı. Üç içme
kabının da arkeolojik açıdan önemli olduğunu, yum-
ruk biçimli kabın ise hem kullanılan malzeme hem
de binlerce yıl toprağın altında bozulmadan kalabil-
mesinden dolayı "ünik eser" olarak tanımlandığına
işaret eden Schachner, "Kazı çalışmalarında boğa,
keçi ve yumruk şeklinde 3 çok önemli eser bulduk.
Bunlardan en ilginç olanı ise yumruk şeklindeki içme
kabı. Çünkü yapıldığı malzeme çok nadir, gri sera-
miktir." dedi.

Ünik eser sayıldı

Amerika'daki bir müzede gümüşten yapılmış yum-
ruk şeklinde bir içme kabının sergilendiğine işaret
eden Schachner, "İnsan yumruğu şeklinde bir içme
kabı Boğazkale hariç Anadolu'daki yasal kazılarda
henüz bulunmamıştır. Gümüşten yapılmış bir ben-
zeri vardır ve yurt dışına kaçırılmıştır. Nereden gel-
diği, nerede bulunduğu tam bilinmemektedir. Şu
anda Amerika'da bir müzede sergilenmektedir.
Bizim Boğazkale'de bulduğumuz bu kap sayesinde
bu eserlerin nasıl kullanıldığı, nerede kullanıldığı ve
gerçekte var olduğunu öğrenmiş oluyoruz. Çünkü
kaçırılan eserlerin ortamı kaybolduğu için bize çok
fazla bir şey söylemiyor. Bu nedenle yumruk şeklin-
deki içme kabı 'ünik' bir eser." ifadesini kullandı.

2 013 yılında kariyerine başka bir
noktadan ilerleme hedefiyle yola
çıkan ve psikoloji alanında uz-

manlık kazanan Hilal Aydın Özcan, uz-
manlık alanı ile yazar kimliğini
birleştirerek üretimine devam ediyor.
Artemis Yayınları etiketiyle çıkan Hilal
Aydın Özcan’ın ikinci kitabı Yaşam Ay-
nasını Kendine Çevir kitap satan her
yerden alınabilir. Başarılı yazar ve psi-
kolog Hilal Aydın Özcan, Yaşam Ayna-
sını Kendine Çevir adlı kitabında;
psikoloji alanında edindiği tecrübelerle,
hayata bakış açısını birleştirerek iyi bir
yaşam için mutluluğun ve kişisel gelişi-
min sırlarını satırlara döküyor. Özcan
kendi metinlerinden derleme yaptığı ki-
tabında, var oluşundan beri arayış
içinde olan insanın sürekli bir şeyleri

başarmak istediğini belirtiyor ve başa-
rıya ulaşmanın ise; insanın kendi irade-
siyle doğrudan bağlantılı olduğunu
vurguluyor. 

Yaşam anahtarı bulun

Hilal Aydın Özcan,  günümüzün stres
dolu yaşamında kişilerin doğru kararlar
vermeleri için kişisel gelişimin önemine
vurgu yaptığı yeni kitabında, insanların
yaşam anahtarlarını bulmalarına yar-
dımcı olarak ruhlarına dokunuyor. Se-
vilen yazar yeni çıkardığı kitabı
hakkında “Bu kitabımda her okuyucu-
nun özel yolculuğunda fayda sağlaya-
cak; mutlu ve sağlıklı bir yaşam için
gerekli olan arayış tohumlarını ekece-
ğim. Her bir bölümün, cümlenin, keli-
menin ve harfin feneriniz olup yolunu
aydınlatması dileklerimle” diyerek sa-
mimiyetini ifade ediyor.   Hilal Aydın

Özcan’ın Artemis Yayınları’ndan çıkan
yeni kitabı Yaşam Aynasını Kendine
Çevir kitap satan her yerde.  

Hilal Aydın Özcan kimdir?

Hilal Psikolojik Danışmanlık’ın kurucu-
sudur. İlk, orta, lise ve üniversite öğre-
nimini Ankara’da tamamladı. 2000
yılında Gazi Üniversitesi İktisadi ve
İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bö-
lümü’nden mezun oldu. Mezuniyetin-
den sonra İstanbul’a yerleşti.
2001-2002 yılları arasında Demir Hayat
Sigorta Şirketi’nde Anlaşmalı Kurumlar
Departman Sorumlusu olarak, 2002-
2003 yılları arasında ise Vatan grubu
bünyesindeki Gülümse Dergisi’nde
Editörlük yaptı. 2013 yılında kariye-
rinde önemli bir değer olacak ‘Psikoloji
Bilimi Yetkinliği’ hedefini koyarak, Bah-
çeşehir Üniversitesi Psikoloji Bölü-

mü’ne girdi ve 2018 yılında mezun
oldu. Bununla da yetinmeyerek 2018 yı-
lında İstanbul Kent Üniversitesi’nde
Klinik Psikoloji dalında başladığı yük-
sek lisansını 2020 yılında tamamladı.
Klinik Psikoloji’nin yanı sıra Aile Danış-
manlığı eğitimi de aldı ve bu alanda da
uzmanlaştı. Hem çalışıp hem okuduğu
ilk üniversite yıllarında bir süre eğitim-
cilik de yaptı. Takip eden süreçte staj,
kısa ve uzun süreli işler sayesinde tel-
evizyon, iletişim ve kamera arkası gibi
pek çok farklı sektörü tanıma şansını
yakaladı. 2020 yılında “Kendin Olmak”
isimli söyleşisiyle ortaokul, lise ve üni-
versitelerde yüzlerce öğrenciye ilham
kaynağı oldu ve farkındalık yarattı.
2019 yılında okurlarıyla “Kalbimin
Kendine Göre Nedenleri Vardı” isimli
ilk romanını buluşturdu.  Hilal Aydın
Özcan evli ve 1 çocuk annesidir. 

SEMANUR POLAT

Uzman Klinik Psikolog Hilal Aydın Özcan’ın yeni kitabı “Yaşam Aynasını
Kendine Çevir” Artemis Yayınları etiketiyle raflarda yerini aldı

Malazgirt Savaşı izleri
Kültür ve Turizm

Bakanlığı Kültür Varlıkları
ve Müzeler Genel

Müdürlüğünün izniyle
Ahlat Müze Müdürlüğü
başkanlığında, Muş Al-
parslan ve Muğla Sıtkı

Koçman üniversitelerinin
iş birliğiyle geçen yıl

başlatılan "Malazgirt
Savaş Alanının Tespiti,

Tarihi ve Arkeolojik Yüzey
Araştırma Projesi" yeni
bulguları ortaya çıkardı

Karamustafa’ya
‘Roswitha Haftmann’
ödülü verildi

Çorum'da bulunan Boğazkale Müze-
si'ndeki 3 bin 600 yıllık yumruk bi-
çimli içme kabı ziyaretçi akınına
uğruyor. Eşsiz olduğu için arkeoloji
dünyasının 'ünik' olarak adlandırdığı
içme kabı Hitit Medeniyeti'nin 
başkenti Hattuşa'da bulundu
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Trabzon DELİ’ye talip
CorneliuS’u renklerine bağladıktan
sonra stoper transferi için gaza basan
Trabzonspor Yönetimi, Simon Deli’ ko-
nusunda girişimlerini sürdürüyor. Futbol
İzleme Komitesi’nin uzun süredir takip
ettiği, teknik direktör Abdullah Avcı’nın
da olumlu rapor verdiği 29 yaşındaki Fil-
dişili oyuncu için resmi görüşmeler baş-
ladı. Hem kulüple hem de oyuncu

tarafıyla yapılan pazarlıklar devam edi-
yor. Kulübüyle 1 sene kontratı kalan
1.92’lik savunmacıyı satmaya hazırlanan
Belçika ekibi, 2 milyon Euro civarı bir
bonservis talep etmişti.

Geçen sene kiralıktı

Trabzonspor Yönetimi, bu rakamı daha
uygun seviyelere çekmeye çalışıyor. Club

Brugge’ün 2019 yazında 2.5 milyon Euro
ödeyerek kadrosuna kattığı Deli, geçen
sezon Slavia Prag’da kiralık olarak forma
giydi. Solak stoper, toplam 33 resmi
maça çıkarken, 1 de gol attı. Vitor Hugo-
Edgar ikilisinin arkasına en az onlar
kadar kaliteli bir oyuncu almaya hazırla-
nan Fırtına, bu transferi kısa zamanda bi-
tirmek için yoğun çaba gösteriyor.

Bordo-Mavililer, Club Brugge forması giyen Simon Deli konusunda yoğun bir şekilde çalışmalarını
sürdürüyor. Yönetim, 29 yaşındaki stoperi en kısa zamanda takıma kazandırmak istiyor

Teixeira’ya
durmak yok

S üper Lig ekibi VavaCars
Fatih Karagümrük’ün yeni
transferlerinden Nijeryalı fut-

bolcu Ahmed Musa, Süper Lig’de
kariyerine yeni bir başlangıç yap-
mak istiyor. Ahmed Musa, yaptığı
açıklamada, Karagümrük’te başa-
rılı olmak istediğini söyledi. Kara-
gümrük’e transferinden duyduğu
memnuniyeti anlatan Nijeryalı
oyuncu, "Benim için burada bir aile
ortamı var. Hocam, kulüp çalışan-
ları, başkan ve oyuncu arkadaşla-
rım harikalar. Bu takımda olduğum
için kendimi çok mutlu hissediyo-
rum." diye konuştu. Fatih Kara-
gümrük’te başarılı olmayı çok arzu
ettiğini belirten Musa, "Başkan Sü-
leyman Hurma buraya geldiğimde
kulübün son yıllardaki başarılarını
anlattı. Ben de bu takımın başarıla-
rına katkıda bulunmak istiyorum.
Bu kulübü daha yukarılara çıkar-
mak istiyorum." değerlendirme-
sinde bulundu.

Taraftarı çok seviyorum

Kırmızı-siyahlı ekibin taraftarlarına
seslenen Ahmed Musa, şunları
kaydetti: "Karagümrük taraftarla-
rını memnun etmek için elimden
geleni yapacağım. Bir antrenmanı-
mıza taraftarlarımız geldi ve bana
tezahürat yaptılar. Kendimi çok
mutlu hissettim. Ben de onları
mutlu edebilmek için her şeyimi ve-
receğim." Diğer Türk kulüplerinden
önceki yıllarda teklif alıp almadığı

sorusunu cevaplayan 28 yaşındaki
oyuncu, "Şu anda Karagümrük’ün
oyuncusuyum. Bu saatten sonra
diğer kulüplerle ilgili konuşmanın
gereği olduğunu düşünmüyorum.
Anı yaşıyorum, geçmişin çok
önemi yok." ifadelerini kullandı.

Dünya Kupası’nda 
dikkati çekmişti

Kanatlarda ve forvet bölgesinde
oynayabilen Ahmed Musa, futbola
ülkesinin Kano Pillars takımında
başladı. Avrupa’ya adımını 2010’da
Hollanda ekibi VVV-Venlo ile atan
28 yaşındaki oyuncu, 2012 yılında
transfer olduğu Rus ekibi CSKA
Moskova’da adını duyurunca, 4 yıl
sonra Premier Lig takımı Leicester
City’ye 18 milyon avro bedelle
transfer oldu.
İngiltere’de işler istediği gibi gitme-
yen Ahmed Musa, 2018 yılında se-
zonu kiralık olarak CSKA
Moskova’da geçirdikten sonra
Suudi Arabistan 1. Futbol Ligi
ekiplerinden El-Nasr’a transfer
oldu. Arabistan ekibinde 2 sezon
geçiren Musa, bir süre kulüpsüz
kaldıktan sonra geçen sezonun
ikinci yarısında futbola başladığı
Kano Pillars’a döndü. Musa, bu-
rada 7 maça çıkarken, gol atamadı.
2018 FIFA Dünya Kupası’nda Ni-
jerya Milli Takımı ile gösterdiği per-
formansla dikkati çeken Ahmed
Musa, milli formayla toplamda 87
maça çıkarken 15 kez ağları sarstı.

Uzun süren pazarlıkların ardından
Beşiktaş’a imza atan Alex Teixeira, 
İstanbul’a ayak basmasının ardından
karantinaya girmişti. Özel programla
çalışmalarını bireysel olarak sürdüren
Sambacı, 2. haftadaki Gaziantep 
maçına yetişmek istiyor
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Falcao’nun diğer

adı servet!
Aylık olağan divan kurulunda konuşan başkan Burak Elmas,
"Falcao’nun bu yılki brüt maliyeti 9. 5 milyon dolar. Serbest
bıraksanız da bu yükümlülük değişmiyor" dedi
GalataSaraY 'da dün
aylık olağan divan kurulu
toplantısı yapıldı. Başkan
Burak Elmas transfer politi-
kaları ve takım bulmasını is-
tedikleri Radamel Falcao'ya
ilişkin değerlendirmede bu-
lundu. Galatasaray'ın yatı-
rım yapacak kaynağı
olmadığını belirten Elmas,
"Galatasaray'ı kapatamayız.
Ufalma bir anda olmuyor.
Gelirlerimizde belirsizlik
var. Naklen yayının bu se-
neki bedeli belli değil. Gala-

tasaray'ın geleceğini kurtar-
mak için aday olduk ve ka-
zandık. Bundan sonra da
aynı şeyden sapmadan
devam edeceğimize hiç şüp-
heniz olmasın” dedi.

Şampiyonlar Ligi'ni
kullanamadık

Takımın en yüksek ücret
alan ismi olan Falcao'nun
yıllık maliyetini açıklayan
başkan Elmas, "Radamel
Falcao’nun bu yılki brüt
maliyeti 9. 5 milyon dolar.

Serbest bıraksanız da bu
yükümlülük değişmiyor.
Genç, Galatasaray’a 
yakışan oyuncuları düşük
ücret maliyetiyle ve vadeli
bonservisle takıma katarak
düşük maaş bütçesi yarat-
maya çalışıyoruz. Bunların
satılabilme kabiliyetine ba-
kıyoruz. Şampiyonlar Ligi
artık bitti. 4- 5 senede aldı-
ğımız direkt katılabilme ma-
liyetini keşke iyi
kullanabilseydik" diye 
konuştu.

Yeni sezonda yer alacakları 3 kulvarda da başarı
hedefleyen Siyah-Beyazlılar, bundan dolayı alter-
natifli bir kadro kurmak için düğmeye basmıştı.
Bu doğrultudaÇin Ligi ekibi JS Suning’le sözleş-
mesi sona eren Alex Teixeira’yı gündemine alan
yönetim, uzun süren pazarlıklar sonrasında oyun-
cuyu transfer etmeyi başarmıştı. Birkaç gün önce
Brezilya’dan İstanbul’a gelen yıldız oyuncu, bu ül-
keden gelen kişilere uygulanan zorunlu karantina
sebebiyle 7 günlük izolasyona girmişti. Başarılı
oyuncuya bu süreçte çalışabilmesi için bireysel bir
antrenman programı hazırlayan teknik ekip, yıldız
ismi kondisyon anlamında belirli bir seviyeye getir-
meyi amaçlıyor. Süper Lig ’de bu akşam Çaykur
Rizespor ’la oynanacak karşılaşmayı kaçıracak
olan Alex Teixeira’nın, ikinci hafta mücadelesinde
21 Ağustos’ta Gaziantep Futbol Kulübü’yle dep-
lasmanda oynanacak karşılaşmaya yetiştirilmesi
planlanıyor.

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Altay, Fenerbahçe
'de kadro dışı kalan Sinan Gümüş'ü gündemine
aldı. Türk oyuncu olarak sadece Alanyaspor'dan
Ceyhun Gülselam'ı kadrosuna katan siyah-beyaz-
lıların yerli transferine yöneldiği ve Sinan Gümüş
için nabız yokladığı öğrenildi. Süper Lig kulüpleri-
nin radarında olan gurbetçi forvet konusunda son
kararı teknik direktör Mustafa Denizli'nin vereceği
bildirildi. Deneyimli teknik adamın onay vermesi
halinde yönetim transferi gerçekleştirmek için giri-
şimlere başlayacak. Almanya'da TSV Aach-Linz,
Pfullend ve VfB Stuttgart altyapılarında top koştu-
ran 27 yaşındaki sağ kanat, Türkiye kariyerine
2014-15 sezonunda Galatasaray 'da başladı.
2019-20'de anlaştığı İtalya ekibi Genoa'da fazla
forma şansı bulamadan ikinci yarıda Antalyas-
por'a transfer olan tecrübeli futbolcu geçen sezon
Fenerbahçe'de 18 maçta 3 gol, 1 asistle oynadı.
Öte yandan Altay'ın yeni sezonda giyeceği forma-
lar kulübün sosyal medya hesabından tanıtıldı.
Formalar 220 TL'den satışa çıkacak. Altay, 18 yıl
sonra döndüğü ligin ilk haftasında cumartesi
günü Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda Kayseris-
por'u ağırlayıp taraftarıyla buluşacak.

Sinan Gümüş
İzmir yolcusu
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Altay,
Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Sinan
Gümüş'ü gündemine aldı. Türk oyuncu
olarak sadece Alanyaspor'dan 
Ceyhun Gülselam'ı kadrosuna katan
siyah-beyazlıların yerli transferine
yöneldiği ve Sinan Gümüş için nabız
yokladığı öğrenildi

AhMEd MusA YEnİ
bİR sAYfA ACACAK!

Süper Lig ekibi VavaCars 
Fatih Karagümrük’ün yeni 

transferlerinden Nijeryalı 
futbolcu Ahmed Musa, Süper

Lig’de kariyerine yeni bir
başlangıç yapmak istiyor

KARAGÜMRÜK

İYİ GELECEK

Kartallı çocuklar spor yapacak
Kartal Belediye Başkanı Gökhan
Yüksel’in çocukların erken yaşta sporla
tanışmalarının önemine dikkat çekmek
amacıyla ilçe genelinde başlattığı yaz
spor eğitimleri ise hem çocuklar hem
de vatandaşlar tarafından yoğun ilgi
görüyor. Alanında uzman hocaların
verdiği eğitimler Kartal’da 3 farklı mer-
kezde başladı. Bu merkezlerden biri
olan Atalar Spor Kom-
pleksinde atletizm kursu
verilmeye başlandı. 2008-
2011 yılı arasında doğan
çocukların katıldığı kursta
temel bilgilerden başlana-
rak, atlet olma yolunda
pek çok antrenman tekniği
öğretiliyor. Yaz spor Eği-

timlerinin verildiği bir diğer adres ise
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Uğur
Mumcu Kapalı Spor Salonu. Burada
da 2012 – 2015 arası doğumlu çocuk-
ların katıldığı Jimnastik, 2009 – 2013
arası doğumluların katıldığı basketbol
ve 2008-2010 yılları arasında doğanla-
rın katıldığı voleybol kursları eğitimle-
rine başlandı. 3 farklı salonda başlayan

eğitimlerde yine uzman
hocalar her bir branş ile
ilgili temel eğitimlerden
başlayarak çocuk ve
gençleri eğitmeye başla-
dılar. Yine aynı salonda
yapılacak olan güreş ve
eskirim kursları ise hafta
içi başlayacak.
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Perdeyi Eyüpspor açacak
TFF 1. Lig'de 2021-2022 sezonu heyecanı
bu akşamki Gençlerbirliği-Eyüpspor ma-
çıyla başlayacak.Futbolda bu yıl 59. kez
Süper Lig'e yükselme heyecanı yaşanacak.
TFF 1. Lig'de normal sezonu ilk 2 sırada
tamamlayan takımlar, doğrudan Süper
Lig'e yükselecek. Bu iki ekibi takip eden 4
takım, Süper Lig'de yer alacak son kulüp
olabilmek için play-off etabında kozlarını
paylaşacak. Son 4 sırada yer alacaklar ise
TFF 1. Lig'e veda edecek. 1963-1964 sezo-
nunda 2. Lig adıyla oynanmaya başlanan
ve Türkiye Futbol Federasyonu tarafından
yapılan statü değişikliğiyle 2001-2002'den
itibaren İkinci Lig A Kategorisi ismiyle
devam eden organizasyon, 2007-2008'den
sonra ise TFF 1. Lig adını aldı. Ligin ilk ya-
rısı 27 Aralık’ta tamamlandıktan sonra,
ikinci devre 7 Ocak 2022’de başlayacak. 38
haftalık normal sezon, 15 Mayıs’taki maç-
larla sona erecek. TFF 1. Lig’de 5, 17, 25 ve
33. hafta karşılaşmaları hafta içi oynana-
cak. 2022-2023’ten itibaren normal se-
zonda da Video Yardımcı Hakem
Sistemi’nin kullanılacağı TFF 1. Lig’de
play-off müsabakalarında bu yıl da VAR
sistemi kullanılmaya devam edilecek.
19 takım var

TFF 1. Lig’de bu sezon 2013-2014’te ol-
duğu gibi 19 takım yer alacak. Süper
Lig’den düşen Büyükşehir Belediye Erzu-
rumspor, Denizlispor, Gençlerbirliği ve
MKE Ankaragücü ile TFF 2. Lig'den yük-
selen Eyüpspor, Kocaelispor ve Manisa’nın
yanı sıra Adanaspor, Altınordu, Ankara Ke-
çiörengücü, Balıkesirspor, Bereket Sigorta
Ümraniyespor, Beypiliç Boluspor, Bursas-
por, İstanbulspor, Menemenspor, Royal
Hastanesi Bandırmaspor, Tuzlaspor ve Yıl-
port Samsunspor ligde mücadele edecek.
İstanbul’dan 4, Ankara’dan 3, Balıkesir ve
İzmir’den ikişer takımın bulunacağı ligde
Adana, Bolu, Bursa, Denizli, Erzurum, Ko-
caeli, Manisa ve Samsun’dan birer ekip yer
alacak. Ligde yer alacak takımlardan Yıl-
port Samsunspor 7, Adanaspor ise 5 kez

Süper Lig'e çıkma başarısı gösterdi. Bu
ekipleri 4 kezle Denizlispor, 3’er kezle Bo-
luspor, Gençlerbirliği, Kocaelispor, MKE
Ankaragücü, 2'şer kezle Balıkesirspor, Bur-
saspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor
ve İstanbulspor, 1 kezle Altınordu izledi.
Ankara Keçiörengücü, Eyüpspor, Mene-
menspor, Royal Hastanesi Bandırmaspor,
Tuzlaspor ve Bereket Sigorta Ümraniyespor
ise hiç Süper Lig'e çıkamadı. Manisa da ilk
kez TFF 1. Lig’de mücadele edecek. Öte
yandan MKE Ankaragücü, 1980-1981’de
ligi 2. sırada tamamlamasına rağmen Tür-
kiye Kupası'nı kazandığı için bir üst lige çı-
karılmıştı.
Takımların TFF 1. Lig geçmişleri

Manisa'nın ilk kez yer alacağı TFF 1. Lig'de
Denizlispor 34, Adanaspor ile Balıkesirspor
30, Altınordu 29, Beypiliç Boluspor 28 kez
mücadele etti. Ligde 19 ekipten 9'u aynı

teknik direktörle yoluna devam ederken, di-
ğerleri teknik heyetinde değişikliğe gitti. Al-
tınordu'da Hüseyin Eroğlu, Ankara
Keçiörengücü’nde İlker Püren, Balıkesirs-
por’da Yusuf Şimşek, Boluspor’da Reha
Erginer, Bursaspor’a Mustafa Er, Eyüps-
por’da Zafer Turan, Kocaelispor’da Mus-
tafa Reşit Akçay, Bereket Sigorta
Ümraniyespor’da Recep Uçar ve Mani-
sa’da Serkan Özbalta geçen sezon olduğu
gibi takımlarının başında yer alacak. Ada-
naspor Fırat Gül’le, Royal Hastanesi Ban-
dırmaspor Mustafa Gürsel’le, Büyükşehir
Belediye Erzurumspor Erkan Sözeri ile,
Denizlispor Veli Acar’la, Gençlerbirliği
Metin Diyadin’le, İstanbulspor Cem
Bağcı’yla, Menemenspor Cenk Laleci’yle,
MKE Ankaragücü Mustafa Dalcı’yla, Yıl-
port Samsunspor Mehmet Altıparmak’la,
Tuzlaspor Uğur Tütüneker’le sezona başla-
nacak. Bu isimlerden Hüseyin Eroğlu, Al-

tınordu'da 10. sezonunu geçirecek.
8 yabancı

Takımlar bu sezon 35 futbolcudan oluşacak
A takım listelerinde 8 yabancı oyuncu bu-
lundurabilecek. Bunların 7’sine maç kadro-
larında yer verebilecek ekipler, 5'ini ise aynı
anda oynatabilecek.

SON SAMPIYON
SAHAYA INIYOR

Süper Lig'de 2021-
2022 sezonu bu
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G eçen sezonu Galatasaray'la aynı
puanda ve gol averajıyla şampiyon
tamamlayan Beşiktaş, uzun yıllar

sonra ilk kez şampiyon kadroyu koruya-
rak sezona başlıyor. Ligin bitimine 10
maç kala sakatlığını öne sürerek maçlara
çıkmayan ve sonrasında Arabistan'a
transfer olan Aboubakar haricinde
oyuncu kaybetmeyen siyah beyazlılar, ki-
ralık oyuncuları Rosier ve Ghezzal'ın
bonservislerini aldı. Yerli oyuncu olarak
Salih Uçan, Mehmet Topal ve Kenan Ka-
raman'ı kadrosuna katan Beşiktaş, Medi-
pol Başakşehir'in milli kalecisi Mert
Günok'la da anlaşma sağladı.

Santrfor arayışı var

Yabancı oyuncu olarak Brezilyalı Alex Tei-
xeira ile sözleşme imzalayan siyah beyazlıla-
rın, kadrosundaki tek eksik santrfor transferi
olarak görünüyor ve bu transfer de yine ya-
bancı oyuncu alınarak yapılacak. Santrfor
transferi için şu anda en güçlü aday Chel-
sea'den ayrılacak olan Michy Batshuayi. 27
yaşındaki Kongo asıllı Belçikalı golcü, İngi-
liz basınında çıkan haberlere göre Beşiktaş'a
gelmeyi kabul etti ve mali şartlarda anlaşma
sağlanmaya çalışılıyor. Bunların yanı sıra
uygun şartların oluşması halinde bir de sto-
peri transferi de düşünülüyor.

Gönderilmek istenenler kaldı
Beşiktaş'ta geçen sezon kadro dışı kalan
Douglas ve Lens'in bu sezon da takımdan
ayrılmaya niyeti yok. Şu ana kadar gelen
teklifleri reddeden iki futbolcu, sözleşmele-
rinin son senesinde Beşiktaş'a toplamda 3.5
milyon Euro'luk maliyet eklemeye devam
edecek gibi görünüyor. Bu iki futbolcunun
yanı sıra yüksek maliyetlerinden dolayı sa-
tışı düşünülen Oğuzhan Özyakup ve Ljajic
de, gelen teklifler Beşiktaş'ta aldıklarından
daha az olduğu için gitmeyi kabul etmedi.

Kenan Karaman gol arayacak
5 Temmuz'da başlayan hazırlıkların tama

mını İstanbul'da yapan siyah beyazlılarda,
karantinası devam eden Alex Teixeira hari-
cinde eksik futbolcu bulunmuyor. Takıma
sakat katılan Welinton ve Larin tamamen
iyileşerek antrenmanlara katıldı ve oynaya-
cak duruma geldi. Leicester City ile sezon
başı kampına katıldığı için siyah beyazlılara
hazır durumda gelen Rachid Ghezzal da
teknik direktör Sergen Yalçın'ın görev ver-
mesi halinde forma giyebilecek. Beşiktaş'ın
Çaykur Rizespor karşısındaki muhtemel
11'i şu şekilde: Ersin - Rosier, Vida, Welin-
ton, N'Sakala, Josef, Gökhan Töre (Ghez-
zal), Atiba, Salih, N'Koudou (Larin),
Kenan Karaman. DHA

Bu sezon 59. kez oynanacak TFF 1. Lig'de ilk müsabaka Gençlerbirliği ile Eyüpspor arasında yapılacak

İlk haftanın maç programı
Gençlerbirliği-Eyüpspor
maçıyla başlayacak 
TFF 1. Lig'de 2021-2022 se-
zonunun ilk hafta maç
programı şöyle:
Yarın19.15 İstanbulspor-
Manisa (Esenyurt Necmi
Kadıoğlu) 
21.45 Denizlispor-Royal
Hastanesi Bandırmaspor
(Denizli Atatürk)
21.45 Balıkesirspor-Beypiliç
Boluspor (Balıkesir Atatürk)
Pazar 19.15 Tuzlaspor-MKE
Ankaragücü (Stadı
açıklanmadı)
19.15 Ankara
Keçiörengücü-Altınordu
(Osmanlı)
21.45 Bursaspor-Adanaspor
(Bursa Büyükşehir Belediye)
21.45 Menemenspor-
Büyükşehir Belediye Erzu-
rumspor (Menemen İlçe)
Pazartesi
20.30 Kocaelispor-Bereket
Sigorta Ümraniyespor 
(Kocaeli)

Chelsea süper oldu!

Messi için özel ödeme

Beşiktaş'tan
Giresun'a gitti

UEFA Süper Kupa'da normal süresi ve
uzatma bölümü 1-1 sona eren maçta Vil-
larreal'e penaltı atışlarında 6-5 üstünlük
sağlayan Chelsea, şampiyon oldu. Kuzey
İrlanda'nın başkenti Belfast'taki Windsor
Park'ta oynanan UEFA Süper Kupa ma-
çında, Şampiyonlar Ligi'ni kazanan İngilte-
re'nin Chelsea takımı ile Avrupa Ligi
şampiyonu İspanyol ekibi Villarreal karşı-
laştı. Maçın 27. dakikasında Chelsea 1-0
öne geçti. Sol taraftan gelişen atakta Ha-
vertz'in ceza alanına ortaladığı topu müsait
pozisyondaki Ziyech ağlara gönderdi. İlk
yarının son bölümünde hakem Sergei Ka-
rasev, itirazları nedeniyle Chelsea'nin
Alman teknik direktörü Thomas Tuchel'e
sarı kart gösterdi. Karşılaşmanın 73. daki-
kasında skora denge geldi. Chelsea savun-
masının uzaklaştıramadığı topu kontrol
eden Gerard Moreno, ceza alanında Dia
ile paslaştıktan sonra meşin yuvarlağı file-
lerle buluşturdu: 1-1. Mücadelenin normal
süresi 1-1 sona erdi ve uzatma bölümüne
geçildi. Uzatma bölümünde de iki takım
skoru lehine değiştiremeyince şampiyonu
belirlemek için seri penaltı atışlarına gidildi.
Chelsea'de Azpilicueta, Alonso, Mount,
Jorginho, Pulisic, Rüdiger atışları gole çevi-
rirken, Havertz penaltıyı kaçırdı. Villarre-
al'de ise Gerard Moreno, Estupinan,
Gomez, Raba, Foyt penaltılarda gol sevinci
yaşadı, Mandi ve Albiol fileleri havalandı-
ramadı.Chelsea, 1998'den sonra tarihinde
ikinci kez Süper Kupa'yı müzesine götürdü.
Londra ekibi, 2012, 2013 ve 2019 yıllarında
ise finalden eli boş ayrılmıştı.

Paris temsilcisi, Socios ile iş ortaklığından
yola çıkarak Arjantinli yıldız futbolcuya üc-
retinin bir kısmını "PSG Fan Token" olarak
ödeyecek. Messi'nin Barcelona'dan ayrıldığı
ve PSG'ye transfer söylentilerinin çıktığı an
"PSG Fan Token" fiyatları ciddi bir yükse-
lişe geçmişti. "Fan tokenlar", Chiliz blok
zincirinde basılan tahsil edilebilir dijital var-
lıklardır ve Socios.com taraftar etkileşim
platformu, dünyanın en büyük spor organi-
zasyonlarının, taraftar nüfuz ve ödüllen-
dirme ekosistemine bağlanmasını sağlar.
Manchester City'den PSG'ye, Atletico
Madrid'den Juventus'a, Barcelona'dan In-
ter'e kadar dünyanın en büyük futbol ku-
lüplerinin "fan token" projelerini hayata
geçiren blokzinciri tabanlı spor ve eğlence
uygulaması Socios, taraftarlara söz hakkı
veren oylamalar ile de spor ve dijital dün-
yanın en yeni etkileşim modellerinden bi-
rine öncülük ediyor. Roma'nın takım
otobüsünün tasarımı, Barcelona kaptanı-
nın pazubendindeki mesaj, Allianz Are-
na'daki gol kutlama marşı, Apollon
Limassol'un ilk 11'i gibi birbirinden değişik
oylamalarla taraftarları kulüplerinin bazı
kararlarında söz sahibi yapan Socios, Tür-
kiye'de partneri olan kulüplerle de farklı oy-
lamalar gerçekleştiriyor.

Süper Lig'in yeni ekiplerinden GZT Gire-
sunspor, Beşiktaş’tan ayrılan Umut Nayir
ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. GZT Gire-
sunspor'da transfer çalışmaları devam edi-
yor. Yeşil-beyazlı ekip, son olarak Umut
Nayir'i kadrosuna kattı. Beşiktaş ile 1 yıllık
daha sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki for-
vet oyuncusu, siyah-beyazlı ekiple sözleş-
mesini feshetmişti. Yeşil beyazlı ekiple
sözleşme imzaladıktan sonra antrenmanda
yer alan Umut Nayir için kulüpten yapılan
açıklamada, "Giresunspor’umuz Beşik-
taş'tan forvet oyuncusu Umut Nayir ile 2
yıllık anlaşma imzaladı. Kendisine Gire-
sunspor ailesine hoş geldin diyor, çotanak
armalı forma ile başarılı bir sezon geçirme-
sini diliyoruz” denildi. Beşiktaş’ın Osman-
lıspor'dan kadrosuna kattığı 28 yaşındaki
golcü, daha önce Bursaspor ve Hajduk
Split'te kiralık olarak forma giymişti.
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Birce Akalay, yaklaşık iki aydır aşk yaşadığı
ve ilk kez geçtiğimiz günlerde İstanbul’da
görüntülendiği mimar Erdem Hamza ile
Bodrum’da tatil yapıyor. Önceki gün Orta-
kent'te denizin ve güneşin tadını çıkaran sev-
gililerin, keyfi de bir hayli yerindeydi. Akalay,
yüzdüğü sırada köpeği Chipsy'nin de denize
girmesiyle dakikalarca köpeği ile oynadı.

Uzun süre denizde kalan Akalay ve Hamza,
birbirlerine sarılarak denizden çıktığı anlar
ise objektiflere böyle yansıdı. Sevgililer ön-
ceki geçtiğimiz ay Asmalımescit'teki bir me-
kanda objektife yansımıştı. Çıkışta
muhabirlere “İyi akşamlar” diyen Akalay,
yeni ilişkisiyle ilgili soruları, "Hiç o konuları
konuşmayalım." diyerek yanıtsız bırakmıştı.

kent tarımı
yukselıs ıcınde
Büyükçekmece Belediyesi’nin bilimsel tarım yöntemleri ile
başlattığı kent tarımı uygulaması mahallelere de yayılıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin
(İBB) bağlı kuruluşlarından İETT
Genel Müdürlüğü, kadın şoför alımı
için yeni bir süreç başlattı. Şoförlük
için kariyer.ibb.istanbul web sitesi
üzerinden başvuru yapan 44 adayla
Kurban Bayramı öncesinde mülakat
gerçekleştirildi ve kadınlardan 26’sı
direksiyon sınavına katılmaya hak
kazandı. 10-11 Ağustos’ta gerçekleş-
tirilen direksiyon sınavında, 25 aday
başarılı oldu ve İETT şoförü olmaya
hak kazandı. Direksiyon sınavına ka-
tılan adaylar, şeffaf bir iş başvurusu-
nun ardından iyi bir direksiyon sınavı
geçirdiklerini ve sonuçtan çok
umutlu olduklarını söylediler. Kadın-
ların da erkeklerin yaptığı birçok işi

başarıyla yapabileceğini, güzel oto-
büs kullanabileceğini gösterdiklerini
vurgulayan adaylar, “Kendimizle
gurur duyuyoruz. Doğru ve güvenli
şoförlük yaparak trafikteki kaza ris-
kini azaltacağımıza inanıyoruz. Biz
nerdeysek orası güzelleşiyor” açıkla-
malarında bulundu.

Kadın şoför sayısı 51 oldu

25 kadın şoför, 2 aylık bir eğitimin ar-
dından İstanbul yollarında direksi-
yon başına geçerek, İstanbullulara
hizmet verecek. Aday şoför oryantas-
yon eğitim programı kapsamında;
araç tanıtım eğitimi, yangın ve genel
güvenlik eğitimi, simülatörlü sürüş
eğitimi, güvenli ve defansif sürüş tek-

nikleri eğitimi, sertifikalı temel ilkyar-
dım eğitimi, uygulamalı hat eğitimi
verilecek. Son 2 yılda iki ayrı sınavla
26 kadın şoför istidam eden İETT,
ileriki aylarda kariyer.ibb.istanbul ad-
resine yapılan başvurular üzerinden
kadın şoför almaya devam edecek.
Son alımla İETT’de kadın şoför sa-
yısı 51’e yükselmiş oldu. İBB, İSKİ ve
İETT ile iştirak şirketlerinde çalışan
kadın sayısı, 24 Haziran 2019 tari-
hinden itibaren 2 bin artarak, yakla-
şık 14 bine yükseldi. İBB’deki kadın
yönetici sayısı ise 2 yılda üç kat arta-
rak 50’den 142’ye ulaştı. Kadın yöne-
ticilerin toplamdaki payı, yüzde
11.5’ten yüzde 26.1’e yükseldi. 
TAYLAN DAŞDÖĞEN
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M uratçeşme Mahallesi Kent Bos-
tanı’nda düzenlenen hasat etkinlin-
ğinde mahalleli ile birlikte sebze ve

meyve toplayan Büyükçekmece Belediye
Başkanı Dr. Hasan Akgün, uygulamanın
24 mahallede sürdürüleceğini açıkladı.
Covid – 19 salgınıyla birlikte tarımın önemi
bir kez daha ortaya çıkarken kentlerde de
yeşil alanlarda tarımsal üretim hız kazandı.
Bunun en güzel örneklerinden biri de Bü-
yükçekmece’de yaşanıyor. Büyükçekmece
Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
bir yandan ilçede bilimsel tarımın yaygın-
laştırılması için çiftçilere eğitim imkanı sağ-
larken diğer yandan kent tarımın
yaygınlaştırılması için öncülük ediyor.
Murat Çeşme Mahallesi’nde belediyeye ait
yeşil alanı mahalle halkına tahsis eden be-
lediye, arazide tarım yapılmasına yönelik
olarak vatandaşların tüm ihtiyaçlarını kar-
şıladı. 6 ay önce başlatılan kent bostanı uy-
gulaması kapsamında mahalle halkına,
sebze fidesi, tohum ve solucan gübresi da-
ğıtıldı. 6 ay sonunda ise Muratçeşme Kent
Bostanı’nda ilk hasat yapıldı.

Her mahallede planlıyoruz

Mahalle halkı ve çocuklarla birlikte sebze
meyve toplayan Büyükçekmece Belediye
Başkanı Dr. Hasan Akgün, projenin yay-
gınlaştırılacağını açıkladı. Kent tarımı pro-
jesine büyük önem verdiklerini belirten
Akgün şöyle konuştu: “İstanbul’da bugüne
kadar bize kent tarımı adına pek örnek gös-
teremediler. İlçe belediyelerinin tarım mü-
dürlükleri de yoktu. Yaklaşık iki yıldan beri

tarım müdürlüklerimiz kuruldu. Ekrem
İmamoğlu’nun İstanbul’da başlatmış ol-
duğu kent tarım politikaları doğrultusunda
kent tarımı alanındaki gelişmeleri birlikte
yürütmek hepimizin bir bakıma görevi ha-
line geldi. Çünkü vatandaş müthiş şekilde
memnun. Büyükçekmece’de avantajımız
şu; kişi başına düşen yeşil alan 124 metre
kare civarında. Yeşil Alanlarımızın, parkları-
mızın bir kısmını mahallelinin mutfağını
besleyecek şekilde mahalle içerisinde kent
tarımını küçük bahçecikleri, küçük bahçeler.
Çok iyi verim aldık. Çok iyi sonuç aldık bir
buçuk yılda. Bundan sonra bütün mahalle-
rimizdeki Büyükçekmece’de 24 mahalle var.
Her mahallede parkların ve yeşil alanların
tamamını planlıyoruz. Bazı pasif yeşil alan-
ların tamamını kent tarımına ayırıyoruz.
Mahalle tarımına ayırıyoruz. Bazı büyük
parkların da belli kısmını bölüp o bölümde
oturup yaşayan önce ev kadınları, emekliler,
dul, yetim ihtiyacı olanlara veriyoruz. Bu-
rayı biz 6 ay önce verdik. Şimdi geldim.
Gördüğüm manzara vatandaş her türlü ih-
tiyacını buradan karşılıyor. Hanımlar ile ko-
nuşurken bana çok enteresan bir şey
söylediler. Bakın bu mahalledeki hanımlar
bu bahçeleri ekiyorlar, biçiyorlar. “Bu bahçe-
ler sayesinde artık biz pazara gitmiyoruz.
Hiçbir pazara gitmiyoruz” diyorlar. Bütün
pazar ihtiyacını kendi elleriyle ürettikleri pat-
lıcan, biber, domates, fasulye, mısır, kavun,
karpuz ne ararsanız hepsini üretmişler.
İçinde bir gram sunni, fenni gübre yok. Su,
toprak ve Büyükçekmece’deki koyunların,
keçilerin veya diğer hayvanların gübrelerin-
den istifade ediyorlar. Kent tarımının ma-
halle bazına indirilmesinin çok tipik bir

örneğini Büyükçekmece’de herkes görebilir.”

Vatandaş memnun

Muratçeşme Mahallesi Kent Bostanı’nda
kendi meyve ve sebzesini üreten mahalleli-
nin görüşleri ise şu şekilde:
Belgin Serezli: “Burası hiç kullanılmayan
bir alandı. Hiçbir işe yaramıyordu. Daha
sonra belediyemiz sağ olsun böyle bir şey
düşünmüş etkinlik olarak. Hepimiz her şeyi
ektik. Bilmeyerek ektim. O kadar güzel şey-

ler yetiştirdim ki çok memnun kaldı. Rahat-
sızdım. Rahatsızlığıma bile iyi geldi. Ger-
çekten bana bir terapi gibi geldi. Küçücük
bir alana karpuz ektim 20 tane karpuz
aldım. Kavunlarım çıkıyor şu an. 7 kilo taze
fasulyem oldu. Her şeyi de ektim. Hepsini
de aldım. Çok verimli. Bu yüzden Başkanı-
mıza çok teşekkür ediyorum.” 
Ayşe Kayrun: “Burada oturuyorum. Burası
eskiden boş bir alandı. Hiç kötü değildi.
Sonra Başkanımız bize burayı gösterdi. Bu-

raya bahçe yaptık. Yeşillendirdik. Başkanı-
mıza binlerce kez teşekkür ediyoruz. Biberi-
miz, domatesimiz, salatalığımız ne
gerekiyorsa onu ektik. Suyumuzu verdi.
Toprağımızı verdi. Her şeyimiz ile ilgilendi.
Allah ondan razı olsun. Bize verdikten
sonra hepsi 1 buçuk ay içinde yapıldı. Çok
güzel oldu. Herkesin kendine gör yeri var.
Herkes kendi yerinde çalıştı. Herkes birbi-
rine yardım etti. İmece usulü olarak yardım
ediyor. Çok güzel oldu.”

ZEYNEP VURAL

Mahalle halkı ve çocuklarla birlikte sebze meyve toplayan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, projenin yaygınlaştırılacağını açıkladı. 
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Başkan Ekrem İmamoğlu’nun, “Kadınların kentte ve yönetimde sözü olacak” vaadini hay-
ata geçiren İETT, üçüncü kez kadın şoför alımı için sınav açtı. Şeffaf bir başvuru sürecinin
ardından direksiyon sınavına giren adaylardan 25’i, otobüs şoförü olmaya hak kazandı


