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Yapay zeka 
ve insan

SAYFA 4Osman KÖSE

Karadeniz
izlenimleri...

CHP Sözcüsü Öztrak, iktidara
sert eleştirilerde bulundu. "Üre-

tim değil, rant dediler. Gıda güvenli-
ğini artıran, iklim değişikliğini dikkate
alan, güvenilir bir tarım stratejisi oluş-
turmadılar" diyen Öztrak, "Konya
Ovası ve GAP projelerinde, sulama
kanallarını tamamlamadılar. Onun
yerine Talan İstanbul Projesinin kana-

lına, para ayır-
maya kalktılar.
Talan İstanbul
Projesi'ne para
yatıranlar, müte-
ahhitliğini üstele-
nenler, bizim
iktidarımızda
ağır bir faturayla
karşılaşır" diye
konuştu.
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KANAL İSTANBUL ELEŞTİRİSİ

Talan projesine 
para ayırdılar!

Esenyurt'ta yaşayan evli ve 2 çocuk babası
35 yaşındaki mühendis Uğur Çalışkan ko-

rona virüs pandemisi başladığından bu yana aşı
karşıtı görüşlere sahipti. Kendisi ve ailesi aşı olma-
dığı gibi Çalışkan, çevresindeki herkese de aşı olun-
maması gerektiğini söyleyerek fikirlerini etkiliyordu.
Geçtiğimiz süreçte korona virüse yakalanan Çalış-
kan, önce yakınlarına bulaştırdı ardından yeni
doğan bir haftalık çocuğuna doyamadan Başakşe-
hir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine yatmak zo-
runda kaldı. Kendisiyle birlikte hastalığa yakalanan
aşılı kişilerin süreci evde geçirdiğini öğrenen Çalış-
kan, yoğun bakımda yaklaşık 21 gün geçirince aşı
olmadığı için büyük pişmanlık yaşadı.
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Milli Eğitim Bakanı Mahmut
Özer, "Okullar açık kalmaya

devam edecek" dedi. Özer, "Öğrenci-
lerle ilgili ne aşı ne PCR zorunluluğu
var. Velinin rızası olmadan çocuğa
asla PCR testi yapılmayacak" ifadele-
rini kullandı. Özer, "Aşı gönüllülük
esasına dayalı olmasına rağmen öğ-
retmenlerin aşı-
lanma oranı
Türkiye ortala-
masından yüksek.
En az bir doz aşı
olan öğretmen
oranı yüzde 91'e
çıktı. İki doz aşı
olan öğretmenle-
rin oranı yüzde
78" dedi. I SAYFA 7
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Aşı da test de 
zorunlu değil

OKULLAR AÇIK KALACAK

Mahmut Özer

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül,
hakim ve savcı adaylarına sesle-

nerek, "Hangi görüşe, hangi inanca,
hangi mezhep veya meşrebe ait olursa
olsun bu ülkede yaşayan herkesin eşit
şekilde adaletin
muhatabı oldu-
ğunu bir an olsun
hatırınızdan çıkar-
mayın. Gözünüz
bağlı, teraziniz
şaşmaz olsun.
Çünkü sizler faili
değil fiili yargıla-
yacaksınız" dedi.
I SAYFA 7
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Faili değil fiili 
yargılayacaksınız

SAVCI ADAYLARINA SESLENDİ

Abdülhamit Gül

Bakırköy’de Birinci Kolordu Ko-
mutanı Mehmet Ali Paşa adına

yapılan 107 yıllık Dikilitaş Anıtı için
özel bir çalışma başlatıldı. Açıklama
yapan İBB yetkilileri, anıt çevresine ta-
bela ve ışıklandırma yapılacağını, park
yeri olarak kullanılmasının da engelle-
neceğini bildirdi.
Dr. İlknur Tür-
koğlu, "Restoras-
yona sevindik
ama bu kadar ko-
runaksız olması,
yapıyla ilgili bir
bilgilendirme ol-
maması bir sorun
oluşturuyordu"
dedi. I SAYFA 5
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Dikilitaş için
özel koruma

PARK YAPILMAYACAK

KESKE 10 KERE
ASI OLSAYDIM!

Hastalığa karşı aşının önemini koronavi-
rüse yakalanınca anladığını anlatan Çalış-

kan, "Halen yürümekte zorluk çekiyorum. Nefes
sıkıntısı nedeniyle evde oksijen cihazları kullanıyo-
rum. Genç olması nedeniyle hastalığın kendisine
zarar vermeyeceğini düşündüğünü belirten Çalış-
kan, "Kendime çok güveniyordum, aşı olmak iste-
miyordum. Pişman oldum, 21 gün dört duvar
arasında her tarafınızda serumlar, kan almalar, sizi
hayatta tutmaya çalışan o hemşireler, insanların
bağırışları, ateşin düştüğü yeri yaktığı gibi oradaki
insanlar bilir. Yoğun bakımda geçireceğim 1 saat
için diyorum ki koluma 10 tane iğne vurulsaydım"
diyerek pişmanlığını dile getirdi. 
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KENDİME GÜVENİMDEN AŞI
OLMAK İSTEMİYORDUM!

Beklenen Marmara depremi öncesinde
kentsel dönüşüm çalışmalarının hız kes-

meden sürdüğü ve bugüne kadar 30’binin üze-
rinde konutun yenilendiği Büyükçekmece’de
hasarlı 3 yapı daha yıkıldı. Belediye Başkanı Dr.
Hasan Akgün, beklenen İstanbul depremi için
zamanın giderek daraldığı uyarısında buluna-
rak, “37 bin 500’ü geçti dönüşümünü yapmış
olduğumuz konut, iş yeri sayısı. 2 sene içeri-
sinde Büyükçekmece merkezde depremde yıkı-
lacak, can ve mal kaybına sebep olacak binalar
bitmiş olacak. Esas sorunumuz Kumburgaz
Sahilde tabut gibi ayakta duran bloklar. Onla-
rın da yıkılıp yenilenmesi için İBB Meclis çalış-
malarına olayı götürüyoruz” dedi. I SAYFA 4
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Faik Öztrak

Türkiye Değişim Partisi
(TDP) İstanbul İl Başkanı

Yusuf Polat, Beylikdüzü İlçe Teşki-
latı'nda partililerle buluştu. Beylik-
düzü İlçe Başkanı Alev Keser'in ev
sahipliğinde gerçekleşen toplantıda
konuşan Polat, “Bizim için tek bir
lider var. O da Mustafa Sarıgül”
dedi. Alwev Keser ise “Değişmeyen

tek şey değişim-
dir ve ben her
biri birbirinden
değerli başkan
yardımcılarımla
gözbebeğim
Beylikdüzü'nde
değişime başla-
dık” ifadelerini
kullandı.
I SAYFA 8

ç

BEYLİKDÜZÜ’NDE DEĞİŞİM

Değişmeyen tek
şey değişimdir

Alev Keser

Yeniden Refah Partisi Genel
Başkanı Fatih Erbakan'dan çok

konuşulacak bir aşı yorumu geldi."Aşı
olmadım, olmayı da düşünmüyorum"
diyen Erbakan, “mRNA demek insa-

nın hücre çekirdeğine
girmek demektir. Yarı
insan yarı maymun ço-
cuklar doğurmasına
sebep olabilirsiniz. 3 ku-
laklı 5 gözlü yaratıklar
doğmasına yol açabilir"
dedi. I SAYFA 7

ç

ÇOK SERT AŞI TEPKİSİ

Yarı insan yarı 
maymun olmasın

İBB Başkanı Ekrem İma-
moğlu, anne-babası

KKTC’li olan Birleşik Krallık’ın
yeni İstanbul Başkonsolosu Kenan
Poleo’yu Saraçhane’deki makam
odasında ağırladı. Poleo ile Türkçe
ağırlıklı keyifli bir sohbet gerçekleş-
tiren İmamoğlu, “Sizinle çok güzel
işlere imza atmayı, ilişkileri daha

da geliştirmeyi çok isteriz. İstan-
bul, yakın coğrafyada, birçok ko-
nuda iyi işlere attığı imzayla çok
etkili olabiliyor" dedi. Poleo ise
"İstanbul en sevdiğim şehir. Çok
güzel, rüya gibi. Londra ve İstan-
bul, iki şehir birbirlerinden çok şey
öğrenebilir, birlikte inşa edip, bü-
yüyebilir"  ifadelerini kullandı.
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Çatalca Belediyesi'nin eski Başkanı Cem Kara'nın
adının verildiği Cem Kara Yaşam Vadisi, görkemli

bir törenle açıldı. Belediye Başkanı Mesut Üner'in ev sa-
hipliğinde gerçekleşen açılışta Cem Kara'nın eşi
Nurhan Kara ve oğlu Selçuk Kara'nın konuşma-
ları herkese duygusal anlar yaşattı. Belediye Baş-
kanı Üner de, Kara'nın ismini yaşatmaktan dolayı
mutluluk olduklarını belirterek, “Hem Cem ağabe-
yimizin adını ölümsüzleştirdik hem de ilçemize
güzel bir yaşam vadisi kazandırdık. Çatalca her
zaman değerlerine sahip çıkar” dedi.  I SAYFA 16
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 'nın yoğun bakımdan görüntüsünü paylaştığı aşı karşıtı mühendis
Uğur Çalışkan, "Şu an gelseler beş tane aşı olurum. 21 gün dört duvar arasında sizi hayatta tut-
maya çalışan o hemşireler, insanların bağırışları, ateşin düştüğü yeri yaktığı gibi oradaki insanlar
bilir. Yoğun bakımda geçireceğim 1 saat için diyorum ki koluma 10 tane iğne vurulsaydım" dedi.

35 yaşındaki aşı karşıtı mühendis Uğur Çalışkan’ın yoğun bakımdaki görüntüsünü Sağlık
Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Çalışkan ovideoda, "Ne olur,
bilinçsiz insanları televizyona çıkarmayın. Herkes konuşuyor, sağlık siyasetle karışıyor. İn-
sanlar doğru bilgilendirilmiyor. Daha düne kadar ben de aşı olmayın diyordum" açıkla-
masında bulunmuştu. Çalışkan son olarak, "Aşınızı olun, gerçekten olun, hala şu an
yürüyemiyorum. Ben 90 kilo girdim beni 70 kilo aileme teslim ettiler" çağrısında bulundu.

SAĞLIK SİYASETE KARIŞIYOR!

ÇALIŞKAN, YOĞUN BAKIMDA 
YAKLAŞIK 21 GÜN GEÇİRDİ

CEM AĞABEYİMİZİ
ÖLÜMSÜZLEŞTİRDİK
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Maltepe’de kaldığı rezidansta ölü
bulunan 24 yaşındaki Sedanur'un,

yanında bulunan şüpheli Serdar Yazı-
cı’nın ‘kuvvetli suç şüphesine’ rağmen
adli kontrolle serbest bırakıldığı öğrenildi.
Yürütülen soruşturma kapsamında 
Yazıcı'nın adli kontrol
tedbiriyle serbest bı-
rakılmasına savcılık
itiraz etti. Yazıcı,
mahkemede verdiği
ifadesinde genç kızla
10 gün önce tanıştını
belirterek, "Otel oda-
sını Sedanur Şen
tuttu. Burada birlikte
uyuşturucu aldık" de-
diği öğrenildi. SAYFA 9GÜNLÜK SİYASİ GAZETE
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ÖNCE BIRAK
SONRA YAKALA!
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TABUT GIBI BLOKLAR!
37 BİN 500’Ü AŞKIN BİNAYI DÖNÜŞTÜRDÜK

Büyükçekmece'de 4’er katlı 3 bina kentsel dönüşüm kapsamında
yıkıldı. Belediye Başkanı Hasan Akgün, “Esas sorunumuz Kum-
burgaz sahilde tabut gibi ayakta duran bloklar” dedi

Hasan Akgün, “Kum-
burgaz’daki vatandaşı-
mızın can ve mal
güvenliğini sağlamak
bakımından Kumbur-
gaz, Celaliye, Kami-
loba, Güzelce imar
planlarının bir an önce
bitirilip önümüze ko-
nulmasını rica edece-
ğiz. Aksi taktirde büyük
vebal altındayız hepi-
miz” açıklamasını yaptı. 

KADIN HER YERDE
BAŞARILIDIR

İstanbul İtfaiyesi'nin ilk kadın it-
faiyecilerinin de aralarında ol-

duğu 208 itfaiyeci 560 saatten oluşan
5 aylık zorlu eğitimlerini tamamladı.
İstanbul'un yeni itfaiyecileri için Sul-
tangazi Cebeci Spor Kompleksi'nde
mezuniyet töreni düzenlendi. Törene
katılan İBB İtfaiye Daire Başkanı
Remzi Albayrak, "Bugün 37 kadını
mezun ettik. Bir kadın arkadaşımız da
üçüncü oldu. Bu, kadının her an-
lamda başarılı olabileceğini gösterdi"
açıklamalarında bulundu. I SAYFA 9

ç Muhtar isyan etti
Arnavutköy'de, sürücüsü-
nün trafik ışıklarında

dönüş yapmaya çalıştığı otomo-
bil, başka bir otomobil ile çar-
pıştı. Otomobildeki 3 kişinin
yola savrulmasıyla kazada can
pazarı yaşandı. Mahalle Muh-
tarı Ercan İka, yolu yapan İstan-
bul Büyükşehir Belediyesi'ne
(İBB) tepki gösterdi. I SAYFA 5
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Fatih Erbakan

Sedanur Şen 

Cem Kara



O kurken satırları kaydırıyor veya
sürekli parmakla takip ediyor…
Okurken veya yazarken kısa sü-

rede dikkati dağılıyor… Harflere çok
yakın bakıyor… İlkokula yeni başlayan
çocuklarda oldukça sık görülen bu tür
davranışlar ebeveynler tarafından
‘okuma-yazmayı’ yeni öğrendiği için
doğal bir durum olarak karşılanabiliyor.
Ancak dikkat! Bu alışkanlıkların altında,
miyopi, hipermetropi ve astigmatizma
gibi ‘görme bozukluğu’ yatıyor olabilir!
Acıbadem Maslak Hastanesi Göz Has-
talıkları Uzmanı Prof. Dr. Özgül Altıntaş,
“Geç tanı gecikmiş tedavi demektir”
uyarısında bulunarak, “Erken teşhis sa-
yesinde görme bozukluklarının gözlük
ile düzeltilmesi, görmenin hızlı öğrenil-
diği 8-9 yaş öncesi çocuklarda görme
keskinliğinin artışını sağlıyor. Tedavide
geç kalındığında ise görme tembelliği
kalıcı hale dönüşebiliyor. Görme bozuk-
luğunun erken tanısı için çocuklar hiçbir
yakınmaları olmasa dahi doğumdan
sonraki ilk 6 ay-1 yaş aralığında, 3. ve
6. yaşta mutlaka göz muayenesinden
geçmeli. Ayrıca göz bozukluğuna işaret
eden yakınmalarda zaman kaybetme-
den bir hekime başvurulmalıdır” diyor. 

Miyopi görülme yaşı düştü! 

Prof. Dr. Özgül Altıntaş pandemi döne-
minde ‘basit miyopi’ olarak adlandırılan
uzağı net görememe sorunun başlangıç

yaşının ortaokuldan ilkokul öncesi dö-
neme düştüğü uyarısında bulunarak,
“Bunun nedeni ise pandemi sürecinde
çocukların saatler boyunca ve çok ya-
kından ekrana bakmalarıdır. Miyopi
başladıktan sonra 20-25 yaşına kadar
artar ve kişinin gözlük numarası büyür.
Miyopinin erken yaşta başlaması fi-
nalde daha büyük numara ile sonuçla-
nır. Miyopide numara arttıkça retina
(gözün sinir katmanı) sorunlarını bera-
berinde getirir. Miyopinin yanı sıra çok
yakından uzun süreli ekran kullanımı
çocuklarda gözlerde kayma, genellikle
de içe kayma sıklığını da artırdı. Bu tür
görme problemlerini önlemenin en etkili
yolu ise doğru yakın çalışma kuralların
uymaktır” diyor. 

Her 25 dakikada bir mola şart! 

Prof. Dr. Özgül Altıntaş, çocuklarda
görme bozukluğu oluşumunu önlemek
için alınması gereken önlemleri şöyle
sıralıyor:  
21 cm’den küçük ekranlara en az 25-30
cm uzaktan, büyük ekranlara da 50-60
cm uzaktan bakmalı.Her 25 dakikada
bir, 1-2 dakika kısa molalar vermeli ve
bakışlarını uzağa yöneltmeli. Kısa mola-
larda ekranlı başka bir cihaz kullanma-
malı.İki kısa mola sonrasında biraz
daha uzun mola daha etkili olacaktır.
Tercihen dış mekan aktiviteleri yapması
sağlanmalı.  Haftada en az 10-14 saat,

güneş ışığının yeryüzüne dik gelmediği
saatlerde dış mekanda zaman geçir-
meli. Güneş ışığının violet dalga boyu-
nun miyopiye gidişi azalttığı iddia edilse
de, dış mekanda zaman geçirirken ek-
ranlardan uzaklaştıkları için faydalı
olabilir.  

Görme bozukluğunun 8
önemli sinyali!

Aşağıda yer alan belirtilerde çocuğunu-
zun göz muayenesinden geçmesi, teda-
viden başarılı sonuç alınmasında
önemli bir rol üstleniyor. Okurken veya
televizyon seyrederken başını sürekli bir
yöne çeviriyorsa, Okulda tahtadaki ya-
zıyı netleştirebilmek için sürekli kendini
zorlaması nedeniyle sık sık baş ağrısı
oluşuyorsa,Okurken ya da yazarken
kısa sürede dikkat dağılması veya dal-
gınlaşma problemi yaşıyorsa,Gördü-
ğünü netleştirme çabası sonucunda
yorgun düşmesi nedeniyle ilgisinde
azalma varsa, Görüntüleri netleştirmek
için sık sık gözlerini kırpıyor, kısıyor ya
da ovalıyorsaOkurken veya yazarken
harflere çok yakından bakıyorsa, Satır-
ları kaydırıyor veya sürekli parmakla
takip ediyorsa, Ayakkabılarını bağlama,
oyun oynarken topu tutma veya düğme
ilikleme gibi el-göz koordinasyonu ge-
rektiren işlerde zorlanıyorsa, zaman
kaybetmeden bir göz hekimine başvur-
manız gerekiyor.  
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Göz iCin GeC
kalmayın

Okula uyum için
ne yapabilirsiniz?
Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü, Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan,
okula uyum sürecinde yaşanan zorluklara ilişkin değerlendirmelerde bulundu

OKULA uyum sürecinin her
çocukta farklı şekilde gelişe-
bileceğini belirten Prof. Dr.

Nevzat Tarhan, “Okula başlamak
çocuk için yeni bir dönem anlamına
geliyor. Alıştığı, güvenilir bir ortam-
dan farklı bir yere gidip gelmek
çocuk için zihinsel olarak hazır de-
ğilse yabancı bir gezegene gitmek gi-
bidir. Siz şu an dünyadasınız,
havasına, oksijenine alışmışsınız.
Aya gittiğinizde orada ne hissedersi-
niz? Çocuk için de okula gitmek
eğer zihinsel olarak hazır değilse
öyle bir duygu ve korku ortaya çıka-
rır. Eğer zihinsel olarak hazırsa
çocuk böyle durumlarda rahatlıkla
uyum sağlar. Bu nedenle çocuğu
okula hazırlamadan kedi yavrusu
gibi alıp bir yerden bir yere pat diye
götürüp bırakmak çocuk için şok,
travma etkisi yapar.” diye konuştu.

3 yaşından sonra
bireyselleşme

Çocuğun 3 yaşından sonra bireysel-
leşme sürecine girdiğini kaydeden
Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “0-3 yaş
arasında çocuk, kendini annenin bir
parçası gibi görüyor. Anne de ço-
cuğu kendisinin bir parçası olarak
görüyor ama çocuk yürümeye başla-
madan itibaren ayrı bir birey oldu-
ğunu öğrenmeye başlıyor. Ayrı bir
insan olduğunu, başka insanların
duygularının ve kendi duygularının
farkını öğreniyor. 1 yaşındaki bütün
çocukları aynı odaya koysanız birisi
ağlamaya başlasa hepsi aynı anda

ağlamaya başlar. Çünkü o başkası-
nın ağrısıyla, acısıyla kendi acısı ara-
sındaki farkı daha öğrenmemiştir.
Beyinde ayna nöronlar var. Bu ayna
nöronlar zihin teorisi dediğimiz
zihin okuması yapıyorlar. Karşı tara-
fın zihnini okuyor, kendi zihnini oku-
yor ve doğru tepkiyi veriyor.
Çocuklarda bu gelişmediği için baş-
kasının bir yeri acıdığı zaman kendi-
sinin de acıdığını zanneder ve o da
ağlamaya başlar. Ancak bir müddet
sonra ‘Onun bir yeri acıyor ama o
benim acım değil, onun acısı’ diye
ayırt etmeyi öğrenir. Çocuk üç ya-
şında genellikle bunu öğrenmiş olu-
yor.” diye konuştu.

Bağımlı ilişki doğru değil

Çocukla anne ilişkisinin bağımlı bir
ilişkiyse yani anne kaygılı ve çok ko-
ruyucuysa çocukta özgüven eksikli-
ğinin ortaya çıktığını ve bu durumun
da ilerleyen dönemde okula uyum
sürecini etkileyebildiğini kaydeden
Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan,
şunları söyledi: “Üç yaşından sonra
çocuğun artık sosyalleşmesi yani an-
neden yavaş yavaş uzaklaşması ge-
rekiyor. Annelerin büyük bir
bölümü, bunu çoğu zaman yapamı-
yorlar. Annenin çocukla ilişkisi çoğu
zaman o kadar güçlü oluyor ki bu
annenin de hoşuna gidiyor. Çocukla
aynı yatakta yatıyor. Çocuk bir ya-
şına girmeye başladıktan itibaren
çocuk 7 yaşına yani okul başlayana
kadar aynı odada olabilirler ama
aynı yatakta olması sakıncalıdır. Ço-

cuğunun annesiyle ilişkisi yapış
yapış oluyor. Çocukta özgüven ge-
lişmemişse çocuk okula gittiği
zaman bütün gün ağlamaya başlı-
yor. Üç sene beş sene kapıda bekle-
yen çok aile biliyoruz. Annesi orada
değilse çocuk sınıfta olay çıkarıyor.
Buna okul fobisi deniyor.” dedi. 

Bireyselleşmeyi destekleyin

Prof. Dr. Nevzat Tarhan, çocukta
okul fobisi ortaya çıktığı zaman ser-
vise zorla bindiğini, devamlı ağladı-
ğını belirterek böyle durumlarda
anne çocuğu okula göndermekten
vazgeçerse çocuğun bireyselleşmeyi
öğrenemediğini ve özgüvenin gelişe-
mediğini ifade etti. Prof. Dr. Tarhan,
çocuğun bireyselleşmesinin anne ta-
rafından mutlaka desteklenmesi ge-
rektiğini sözlerine ekledi. Prof. Dr.
Nevzat Tarhan, kültürümüzde çok
rastlanan koltuk deneyinin de bunun
önemli bir örneği olduğunu ifade
ederek “Çocuğun bireyselleşmesine
katkı sağlamak gerekiyor. Mesela
çocuk koltuğa çıkmak istiyor. Yürü-
yor ve hayatı tanımaya başlıyor. Kol-
tuğa çıkmak istiyor uğraşıyor,
uğraşıyor çıkamıyor. Bizim gelenek-
sel annemiz ne yapıyor? Aman
çocuk düşmesin diye alıyor koltuğa
çıkarıyor. Koltuğa çocuk çıkmış olu-
yor, seviniyor ama çocuk kendi ba-
şarmamış oluyor. Hâlbuki o çocuk
koltuğa kendisi çıksa çıktıktan sonra
sevinecek. O duyguyu biz çocuğun
elinden alıyoruz. Bu özgüvenin te-
melidir.” diye konuştu. 
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üçlü arasındaki dengeyi nasıl sağlayabilir, uyku kalitemizi nasıl artırabiliriz?
Yataş Uyku Kurulu Üyesi Doktor Diyetisyen Çağatay Demir anlattı

BESLENME uyku kalitemizi
etkiliyor, uyku ise bağışıklık
sistemimizi… Peki, bu üçlü

arasındaki dengeyi nasıl sağlayabilir,
uyku kalitemizi nasıl artırabiliriz?
Yataş Uyku Kurulu Üyesi Doktor Di-
yetisyen Çağatay Demir anlattı. Uyku,
insan hayatında beslenme, nefes
alma, boşaltım kadar önemli bir fizyo-
lojik gereksinim… Kişinin yaşam kali-
tesini, iyilik durumunu etkileyen
uykunun kalitesi; bireyin uyandıktan
sonra kendini zinde, formda ve yeni
bir güne hazır hissetmesiyle anlaşılı-
yor. Beslenme düzeni ve özellikle
akşam yenilen yiyeceklerin uyku kali-
tesini etkilediğini anlatan Yataş Uyku
Kurulu Üyesi Doktor Diyetisyen Ça-
ğatay Demir, “Fast food türünde yük-
sek yağlı ve özellikle trans yağ içeren
yiyeceklerin vücuda zararları sık sık
gündeme geliyor. Ancak bu yiyecekler
aynı zamanda uyku döngüsünü ve ka-
litesini de olumsuz etkiliyor. Bu
nedenle bu tür besinleri en
azından akşam öğünlerinde tü-
ketmemeye özen göstermek gerekiyor.
Basit karbonhidratlı besinler yediği-
nizde daha hızlı açlık oluştuğu için uy-
kuya geçiş süreci olumsuz etkilenir. Bu
nedenle gün içinde ve özellikle akşam
yemeğinde dengeli tabaklar oluştur-
mak ve tüketilecek karbonhidrat çeşi-
dini iyi seçmeniz
büyük önem ta-
şıyor” diyor. 

1 bardak
süt için

Ayrıca kaliteli
bir uyku için en
az 5 saat önce-
sinden kafein içe-
ren bir şey
tüketmemek gerekti-
ğini hatırlatan Dr.
Dyt. Demir, akşam ye-
meğinde sadece pro-
tein tüketilmesinin
de yanlış bir tercih

olacağının altını çiziyor: “Proteinler
sindirimi uzun süren besinler olduk-
ları için kaliteli uyku açısından akşam
yemeği için iyi bir tercih değildir.
Akşam öğününde lifli bir karbonhid-
rat çeşidi ve sebzeler tüketilirse uyku
kalitesi artar. Aynı zamanda yatma-
dan 1 saat önce içilen bir bardak süt,
içeriğindeki triptofan aminoasidi saye-
sinde uyku süresini ve kalitesini ol-
dukça olumlu etkiler.”Sağlıklı bir uyku
düzeni, bağışıklık sisteminin sağlıklı

bir şekilde çalışmasını sürdürmesi için
destek oluyor. Yeterli ve kaliteli uyku-
nun hastalık etkenlerine karşı daha
hızlı ve etkili bir yanıtın oluşturulması,
alerjik reaksiyonlar gibi istenmeyen
bağışıklık yanıtlarının şiddetinin azal-
tılması açısından büyük bir önem taşı-
dığını söyleyen Demir, savunma
sisteminde görevli olan bağışıklık pro-
teinlerinin üretiminin sağlıklı bir şe-
kilde devam etmesi için de yeterli
uykuya ihtiyaç olduğunu belirtiyor. 

Sağlıklı 
bağışıklık
için düzenli uyku

2002 Dünya Güzeli Azra Akın, önceki gün Ni-
şantaşı'ndaki bir alışveriş merkezinde ob-

jektiflere yansıdı. Tatilden döndüğünü ve
şu sıralar ajandasının hayli yoğun oldu-

ğunu söyleyen Akın, yakında kendisi-
nin de yönetiminde olduğu dernek

olarak yanan ormanlar için yar-
dım kampanyası yapacaklarını
ifade etti. 39 yaşındaki Azra
Akın, "Yakında bir ödül töreni
yapacağız, orman yangınla-
rında zarar gören vatandaşlar
için bağış toplayacağız. İn-
sanların ihtiyaçları için bele-
diye ile işbirliği ile olacak.
Benim misyonum farkındalık
yaratmak." diye konuştu. 

Sinemaya tutkum var

Setleri özleyip, özlemediği soru-
lan Akın, bağımsız sinemaya ayrı

bir tutkusu olduğunu ve bir ba-
ğımsız sinema projesini değerlen-

dirdiğini ifade etti. Ünlü isim, "Şu
sıralar bir televizyon programı ve bir

bağımsız sinema filmi projesi var
önümde. Ben bağımsız filmleri çok is-
tiyorum. Sanat ruhlu biriyim çünkü.
Sanat için oyunculuk anlamında çok

heyecanlıyım” dedi.

Azra Akın 
çok samimi

Acıbadem Maslak 
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Ş irinevler Mahallesi Mahmutbey
Caddesi üzerinde dün saat 16.00
sıralarında iki ayrı noktada silahlı

kavgalar çıktı. İddiaya göre, Önder Sokak
ile Mahmutbey Caddesi'nin kesiştiği nok-
tada Yunus T. amcası Necdet Taşkın ile
karşılaştı. İkili arasında alacak verecek me-
selesi yüzünden tartışma çıktı. Amca ve
yeğen, tartışma sonrası birbirine silahla

ateş etti.  Amca Necdet Taşkın ile yeğeni
Yunus T. yaralandı. İhbar üzerine olay ye-
rine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ya-
ralı Necdet Taşkın kaldırıldığı Bahçelievler
Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müda-
halelere rağmen kurtarılamayarak hayatını
kaybetti. Yaralanan yeğen Yunus T.'in Ba-
kırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma
Hastanesi'ndeki tedavisi devam ediyor.

Olay sonrası babasının vefat haberini alan
kızı otomobille Mahmutbey Caddesine
geldi. "Benim babamı kim vurdu?" diyerek
bağıran kızı, babasının katilinin kim oldu-
ğunu öğrenmeye çalıştı. Polis ekipleri ve
yakınları tarafından sakinleştirilen kadın,
geldiği otomobile binerek olay yerinden
ayrıldı. Mahmutbey Caddesi'nde aynı sa-
atte meydana gelen bir diğer olayda id-

diaya göre, ismi öğrenilemeyen husumetli
iki kişi, Mahmutbey Caddesi ile 4. Sokak
kesişiminde karşılaştı. Aralarında çıkan
sözlü tartışmanın ardından biri, belinden
çıkardığı silahla husumetlisine kurşun yağ-
dırarak kaçtı. Hastaneye kaldırılan yaralı
tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybe-
derken, polis ekipleri kayıplara karışan
şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Trafik canavarı adalete teslim edildi
Beyoğlu'nda trafik ışıklarında yolun karşısına geçerken aşırı hızla gelen
otomobilin çarptığı yaya, metrelerce uzağa savrularak ağır yaralandı.
Otomobil sürücüsü durmayarak uzaklaşırken, Suat S. kaldırıldığı has-
tanede hayatını kaybetti. Gözaltına alınan ve aşırı alkollü olduğu belir-
lenen sürücü emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi

Müzisyen ve türkücü Yeliz Aykaç
(32), kendisi gibi müzisyen eşi
Burak Aykaç, 2,5 yaşındaki kızı

Beliz Aykaç, kayınvalidesi Seher Aykaç ve ka-
yınpederi Muharrem Aykaç ile memleketi Si-
vas'a bayram tatilini geçirmek üzere yola
çıkmış ve trafik kazasında hayatını kaybet-
mişti. Kazada Burak Aykaç hafif yaralanırken,
2 buçuk yaşındaki Beliz Aykaç ise ağır yara-
lanmıştı. Burak Aykaç, sosyal medya hesabın-
dan yaptığı paylaşımla kızı Beliz Aykaç'ın da
hayatını kaybettiğini duyurdu. Burak Aykaç
twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sizi
ölüm bile ayıramadı... Beliz'im annesinin yok-
luğuna o küçük bedeniyle 8 hafta dayandı.

Annesi gibi melek oldu, sizi seviyorum, hep
seveceğim.. Beliz'imi 13.09.2021 Gazi Cem-
evi'nden ikindi namazından sonra, Yeliz'imin
yanına defnedeceğiz" ifadelerini kullandı.

Dualar istemişti

Burak Aykaç eşinin cenaze namazı öncesinde
hastanede yatan kızı için dua isteyerek, "Mele-
ğim gitti, dünyanın en iyi insanıydı, çorabıma
kadar ütülerdi, benim bülbülüm gitti. Ona
albüm nasip olmadı, hatta bagajı doldurduk,
ona videolar çekecektik köyde olmadı. O da
çok hevesliydi, ben de öyle... Olmadı. Çocuğu
çok kötü durumda şu anda, herkesten dua
bekliyorum" demişti.

Sivas'ta geçirdiği trafik kazasında ölen müzisyen
Yeliz Aykaç'ın ağır yaralanan 2,5 yaşındaki kızı
Beliz Aykaç, 8 hafta süren yaşam savaşını kaybetti

Kaza, dün sabah saatlerinde Tarla-
başı Bulvarı'nda meydana geldi.
Aşırı hızla gelen otomobilin sürü-

cüsü, önüne çıkan cipe çarpmamak için hafif
sağa kırıp yoluna devam etti. Süratli otomo-
bil, araçlara yeşil yandığı öğrenilen trafik ışık-
larında yolun karşısına geçen Suat S.'ye
çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce savru-
lan Suat S. ağır yaralandı. Sürücü durmaya-
rak yoluna devam etti. İhbar üzerine olay
yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağ-
lık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ya-
ralı hastaneye kaldırıldı. Suat S., hastanedeki
tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak

hayatını kaybetti.

Durum hakkında bilgi aldı

Kazanın ardından kaçan otomobil sürücüsü
Sinan E.', polis ekipleri tarafından yakala-
narak gözaltına alındı. Aşırı alkollü olduğu
tespit edilen Sinan E.'nin kazadan bir süre
sonra taksi ile olay yerine gelerek, yayanın
durumu hakkında bilgi aldığı ortaya çıka-
rıldı. Kaza anı ise saniye saniye güvenlik ka-
meralarına yansırken, Emniyetteki işlemleri
tamamlanan otomobil sürücü Sinan E.,
isimli kişi Çağlayan'da bulunan İstanbul
Adliyesi'ne sevk edildi.

Annesi gibi melek oldu

Bağcılar'da gelin arabasından bahşiş
almak isteyen çocuklar, trafikteki diğer
araçları umursamadan atılan zarfları

kapmak için birbiriyle yarıştı. Çocukların kendilerini
ve trafiği tehlikeye attığı o anlar cep telefonu kame-
rasına yansıdı. Bağcılar Fevzi Çakmak Mahallesi
Fatih Caddesi'nde dün 15 çocuk gelin arabasının
önünü kesti. Çocuklar, bahşiş almak için gelin ara-
basının hareket halinde olmasına ve akan trafiğe al-
dırış etmeden birbirleriyle yarıştı. Bazı çocuklar ise
gelin arabasına tırmandı. Çocuklar daha sonra, şo-
förün yola fırlattığı ve içinde para olan zarfları kap-
mak için trafikteki diğer araçları umursamadan
yola atladı. Çocuklar zarfları kapmaya çalışırken
hem canlarını tehlikeye attı hem de trafiğin ilerle-
mesini engelledi. Yaşanan o anları bir kişi cep tele-
fonu kamerası ile görüntüledi.

Bu çocuklar 
canına susamış!

Arnavutköy'de, sürücüsünün direksiyon
hakimiyetini kaybettiği hafriyat kamyonu
kavşakta dönüş yaptığı sırada devrildi.

Kamyon sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Kaza,
saat 11.00 sıralarında Arnavutköy Hadımköy İs-
tanbul Caddesi Beylikdüzü istikametinde meydana
geldi. 34 FU 0168 hafriyat kamyonu, sürücüsü
Yaşar Öksüz'ün bilinmeyen bir nedenle direksiyon
hakimiyetini kaybetmesiyle kavşakta dönüş yaptığı
sırada devrildi. Kamyondaki hafriyat atıkları yola
dökülürken, ulaşım tek şeride düştü. İhbar üzerine
olay yerine gelen sağlık ekipleri, hafif şekilde yarala-
nan Öksüz'ü hastaneye kaldırdı. Yolan dökülen
hafriyat atıklarını işçiler kürek ve iş makinesi ile te-
mizledi. Devrilen kamyon ise vinçle kaldırıldı. Ara-
cın kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Hafriyat kamyonu
devrildi: 1 yaralı

Sultangazi'de, sokak arasında yapılan
asker eğlencesinde atılan havai fişek, yük-
seldikten sonra toplanan gruptakilerin

arasına düşerek patladı. Yaşanan korku dolu anlar
cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay, dün akşam
saatlerinde 50. Yıl Mahallesi'nde sokak arasında ya-
pılan asker uğurlama eğlencesinde meydana geldi.
Eğlenceye katılan bir kişi, yakınlarda havai fişek pat-
latmaya başladı. Yanlış yerleştirilen havai fişekler, eğ-
lencedekilerin arasına düşerek patladı. Sokaktakilerin
korkuyla kaçıştıkları anlar cep telefonu kamerasına
yansıdı. Olayda şans eseri yaralanan olmadı.

Yanarak öleceklerdi!

SILAHLI KAVGADA
KAN AKTI
SILAHLI KAVGADA
KAN AKTI
SILAHLI KAVGADA
KAN AKTI
SILAHLI KAVGADA
KAN AKTI
SILAHLI KAVGADA
KAN AKTI
SILAHLI KAVGADA
KAN AKTI

Bahçelievler Mahmutbey Cadde-
si'nde iki ayrı noktada aynı saatte
çıkan silahlı kavgalarda 2 kişi ha-

yatını kaybederken, 1 kişi yara-
landı. Amca yeğen arasında

alacak verecek meselesi yüzün-
den çıkan silahlı kavgada, amca
kaldırıldığı hastanede hayatını
kaybederken, yeğen yaralandı.

Diğer olayda caddede karşılaşan
husumetli iki kişi arasında çıkan

silahlı kavgada da 1 kişi öldü

Beton bariyere çarptı
Kağıthane'de sürücüsünün di-
reksiyon kontrolünü yitirdiği
taksi beton bariyere çarptı.

Taksi içinde sıkışan sürücü itfaiye tarafın-
dan kurtarıldıKaza saat 05.00 sıralarında
Kağıthane Seyrantepe Mahallesi, Cen-
dere Caddesi üzerinde meydana geldi. İd-
diaya göre 34 TGA 61 plakalı taksi,
sürücüsü Nuri Mutlu'nun direksiyon ha-
kimiyetini kaybetmesi sonucu beton bari-
yere çarptı. Taksi sürücüsü Mutlu

çarpanın ardından araçta sıkıştı. Kazayı
görenlerin haber vermesi ile olay yerine
polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat
süren çalışmaları sonucu sıkıştığı yerden
çıkarılan sürücü, sağlık ekipleri tarafından
hastaneye kaldırıldı. Sürücünün hayati
tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kazayı
duyan birçok taksi şoförü de olay yerine
gelerek itfaiye ekiplerine yardım etti. Kaza
ile ilgili soruşturma devam ediyor. 

ESENYURT'ta giyim mağazasında kı-
yafet bakan müşteri kadının, biri kadın
iki kişi tarafından cüzdan ve telefonunun

çalındı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olay,
8 Eylül Çarşamba günü Bağlarçeşme Mahalle-
si'ndeki bir giyim mağazasında meydana geldi.
Mağazanın güvenlik kameralarına yansıyan gö-
rüntülerde, kıyafet bakan müşteri kadının yanına,
biri kadın iki kişi yaklaştı. Şüphelilerden şapkalı ve
cerrahi maskeli erkek, kadının cebinden cep telefo-
nunu, yine cerrahi maskeli olan kadın ise çantasın-
dan cüzdanını çaldı. Şüpheliler, daha sonra
mağazadan ayrıldı. Polis, görüntülerden yola çıka-
rak şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. 

Kıyafet bakarken
cüzdanını çaldılar

Olay sonrası babasının vefat haberini alan kızı otomobille Mahmutbey Caddesine geldi. "Benim babamı 
kim vurdu?" diyerek bağıran kızı, babasının katilinin kim olduğunu öğrenmeye çalıştı. Polis ekipleri ve 
yakınları tarafından sakinleştirilen kadın, geldiği otomobile binerek olay yerinden ayrıldı. 

Emniyetteki işlemleri tamamlanan otomobil sürücü Sinan E., 
isimli kişi Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.



B eklenen Marmara depremi önce-
sinde kentsel dönüşüm çalışma-
larının hız kesmeden sürdüğü ve

bugüne kadar 30’binin üzerinde konutun
yenilendiği Büyükçekmece’de hasarlı 3
yapı daha yıkıldı. 2019 yılında medyada
gelen İstanbul depreminde hasar alan
Atatürk Mahallesi’ndeki 45 yıl önce inşa
edilen 4’er katlı yapılar, Büyükçekmece
Belediyesi ekiplerinin gözetiminde yıkıldı.
Binalarının yıkılmasını davul zurna ile
kutlayan vatandaşlar, daha güvenli ko-
nutlarda yaşayacak olmanın mutluluğu
içindeydi. 

Deprem kapıda

Teknik ekibi ile birlikte hasarlı yapıların yı-
kımına katılan Büyükçekmece Belediye
Başkanı Dr. Hasan Akgün,  beklenen İs-
tanbul depremi için zamanın giderek da-
raldığı uyarısında bulunarak,
“Büyükçekmece’de kentsel dönüşüm hız
kesmeden devam ediyor. Çünkü deprem
geliyor. Biz aklımızı kullanıp vatandaşı-
mızın burnunun kanamaması için yıllar-
dan beri durmadan Büyükçekmece’de
çalışıyoruz. 37 bin 500’ü geçti dönüşü-

münü yapmış olduğumuz konut, iş yeri
sayısı. Arkamda Büyükçekmece’nin

en önemli caddesi Albatros’a giden Mus-
tafa Kemal Bulvarı üzerinde 3 blok daha
yıkıyoruz. Dolayısıyla bizim bu caddede
3-5 tane bloğumuz kaldı. Denize yakın
olduğu için burayı çok önemsiyoruz.  2
sene içerisinde Büyükçekmece merkezde
depremde yıkılacak, can ve mal kaybına
sebep olacak binalar bitmiş olacak. Esas
sorunumuz Kumburgaz Sahilde tabut
gibi ayakta duran bloklar. Onların da yı-
kılıp yenilenmesi için İstanbul Büyükşehir
Belediyesi Meclis çalışmalarına olayı gö-
türüyoruz. Bugün Büyükşehir Meclisi’nin
açılışı. Ben de şimdi oraya gidiyorum.
Her parti gruplarına yönlendireceğiz.
Kumburgaz’daki vatandaşımızın can ve
mal güvenliğini sağlamak bakımından
Kumburgaz, Celaliye, Kamiloba, Gü-
zelce imar planlarının bir an önce bitirilip
önümüze konulmasını rica edeceğiz. Aksi
taktirde büyük vebal altındayız hepimiz.
Çünkü deprem kapıda. İstanbul’u kor-
kunç bir deprem sarsacaktır. Buna hazır-
lanmak için ilçe belediyeleri, Büyükşehir
Belediyemiz, Çevre Şehircilik Bakanlığı-
mız, devletin diğer otoriteleri hep birlikte
işbirliği ile güç birliği ile bu hazırlığı
devam ettirmemiz lazım” açıklamasını
yaptı. 
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G eçtiğimiz günlerde Karadenizdeydim.
Benim için Karadenizin en güzel
mevsimi eylül-ekim aylarıdır. Bu

aylar karadenizin kabuk değiştirdiği aylar-
dır. Eylül-ekim gibi tarımsal hasatların bit-
tiği, insanların ürünlerini sattığı bir nebze
olsun rahat edeceği zamanlardır. Yayla se-
zonu bitmiş insanların hayvanlarıyla köylere
şehirlere göç ettiği zamanlardır. Bölge halkı-
nın hayata yeniden başlangıç yaptığı 
dönemdir.

Sel değil, rant ve çarpık 
yapılaşma can alıyor

Karadenizde yaşanan sel felaketini ye-
rinde görmek hem de vatandaşların yaşam-
larını ve ekonomik gidişatlarını gözlemleme

fırsatım oldu. Asırlar boyu Karadeniz bölgesi
iklimi sebebiyle ülkemizde en çok yağış alan
bölgedir. Son 20 yıla kadar Karadenizde bu
kadar yıkıcı ve can kaybına neden olan sel
felaketleri olmamıştır. Çarpık kentleşme ve
doğa katliamlarını doğa affetmiyor. Her ne
kadar aşırı yağıştan sel felaketleri oluyor de-
nilse de felaketlerin asıl nedeni çarpık yapı-
laşma ve dere yataklarına imar ve yapı izni
verilmesidir. Hepsinden daha önemlisi rant
ve çıkar sağlamak amacıyla kişiler ve ku-
rumların bu felaketlerde başrolü oynamala-
rıdır.

Araplaşmayan yayaları tercih edin

Karadeniz’e gidipte yaylalara çıkmamak
olmazsa olmazlardandır. Yüksek rakımlarda
bol oksijeni içinize doyasıya çekmek, duma-
nında kaybolmak, farkettirmeden yağan çi-
sesinde ıslanmak insanı yeniliyor. Nefes

aldığınızı hissediyorsunuz.
Mutlaka görülmesi yaşanması gereken gü-
zellikler. Öyle çok meşhur yaylalarına gider-
seniz bin pişmanlıkla geri dönersiniz.
Kendinizi Arap kültürünün İçinde bulursu-
nuz. Burası bizim ülkemiz mi? Diye düşün-
meye başlarsınız. Ayrıca fiyatlarda
Araplaşmış durumda. Normalde 20 tl olan
bir yiyeceğin veya içeceğin fiyatı 150 tl
kadar çıkabiliyor. Neden bu kadar fark oldu-
ğunu sorduğunuzda verilen cevap içinizi acı-
tan cinsten. “Bizim gerçek müşterilerimiz
Araplar” yanıtını alıyorsunuz. O yüzden siz

çok meşhur yaylalara değil daha bakir daha
az bilinen Araplaşmamış yaylaları tercih
edin. Gerçek yaylanın keyfine o zaman daha
iyi varacaksınız.

Hayvancılık yavaş yavaş yok oluyor

Yaylaların asıl sahipleri çobanlarla ko-
nuşma fırsatım oldu. Eskiden her evde bir
çoban olurmuş. Hane başı 250-300 civarında
hayvan besleniyormuş. Zamanla bu sayılar 3-
4 hanenin toplamına kadar düşmüş. Şimdi
her Oba’da bir çoban bulunuyor ve tüm Yayla-
cılar hayvanlarını bu çobana teslim ediyor.
Tüm Oba’da çobanın otlattığı hayvan sayısı
bin civarında. Eskiden her hanede 250-300
hayvan bulunurken şimdilerde tüm hanelerin
toplamı bin hayvana kadar düşmüş durumda.

Borcumu fındık sonu ödeyeceğim

Cumhurbaşkanlığı tarafından Fındık fi-

yatları 26,5-27 TL olarak açıklanmıştı. Ser-
best piyasada fiyatlar yerlerde sürünüyor.
Fındık tüccarları 22-24 TL’den Fındık alımı
yapıyor. Devlet desteği olan TMO Fındık alı-
mını kafasına göre yapıyor ve üreticinin ürün
bedelini 3-4 ay sonra ödüyor. Karadenizde
meşhur bir borç ödeme tekniği vardır. Tüm
kurumsal olmayan borçlarınızı “fındık sonu
ödeyeceğim” diyerek öteleyebilirsiniz. Fındık
biter bitmez akacaklılar kapınıza dayanır.
Zaten borçlu olan üretici yok pahasına fındı-
ğını tüccara satmak zorunda kalıyor ya da
satmak zorunda bırakılıyor.

Devlet şunu demeli: Fındık taban fiyatı 27
TL ve bu fiyatın altında kimse Fındık alama-
yacak. Üst limit sınırsız. Devlet bunu deme-
sine der ama önce fındık piyasasını elinde
tutan, tekelleşmiş durumda olan İtalyan Fer-
ro’dan izin alması lazım.

Sağlıcakla…

Karadeniz notları

2019 yılında Silivri açıklarında meydana gelen 5,7 şiddetindeki depremde hasar alan 4’er katlı 3 bina kentsel dönüşüm
kapsamında yıkıldı. Hasarlı binalarda oturan vatandaşlar deprem kâbusundan kurtulmanın sevincini davul zurna ile
kutladı. Belediye Başkanı Hasan Akgün, “2 sene içerisinde Büyükçekmece merkezde depremde yıkılacak, can ve mal
kaybına sebep olacak binalar bitmiş olacak. Esas sorunumuz Kumburgaz sahilde tabut gibi ayakta duran bloklar”

Esenyurt Belediyesi İstihdam 
Merkezi (ESBİM), 580 vatandaşı
daha istihdam etti. ESBİM aracılığıyla
iş sahibi olan Tuğçe Aydemir, aylardır
işsiz olduğunu belirterek “ESBİM 
olmasa iş bulamazdım” dedi

TABUT GIBI BLOKLAR!
ESBİM olmasa 
iş bulamazdım

Türkiye’nin kanayan yarası işsizliğe
çözüm bulmak amacıyla iş arayan ve işve-
renlerle görüşmeler yapan ESBİM, Esen-

yurt’ta faaliyet gösteren sektörün öncü firmaları için işe
alım mülakatlarına devam ediyor. Koronavirüs önlem-
leri kapsamında, ayrı gruplar halinde yapılan mülakat-
larda, vatandaşlar salona ateşleri ölçülerek ve HES
kodlarına bakılarak alındı. Mülakatlara katılan adaylar
içerisinden belirlenen şartları taşıyan 580 kişi işe yerleş-
tirildi. ESBİM aracılığıyla istihdam edilen vatandaşlar,
ESBİM olmasa iş bulamayacaklarını söyleyerek, kendi-
lerine bu imkanı sağlayan Esenyurt Belediye Başkanı
Kemal Deniz Bozkurt’a teşekkür etti.

7 aydır işsizdim

Uzun süredir işsiz olan Tuğçe Aydemir, ESBİM saye-
sinde iş bulduğunu söyleyerek, “Tanıdıklar ESBİM’i
tavsiye ettiler, geldim. 7 aydır işsizdim, ESBİM saye-
sinde işe buldum. ESBİM uygulaması için Belediye
Başkanımıza teşekkür ederim. ESBİM olmasa iş bula-
mazdım” dedi. Osman Akbaba ise “Mülakatlara bir ar-
kadaşımın tavsiyesiyle geldim. ESBİM sayesinde iş
buldum. Şu an çok heyecanlıyım. İş arıyordum, benim
için daha iyi oldu. Kemal Deniz Bozkurt sayesinde bu-
radayız. Kendisine çok teşekkür ederim” diye konuştu.
ESBİM’in ilçedeki binlerce işsize istihdam sağladığını
belirten Eyüp Sümer şöyle konuştu: “Askerden yeni gel-
dim. Sosyal medya hesaplarından ESBİM’i gördüm ve
takip etmeye başladım. Başvurumu yaptım ve bugün
olumlu sonuçlandı. ESBİM gibi bir kurumun olması
büyük başarı bence. Bu kurum binlerce işsize istihdam
sağlıyor. Belediye Başkanıma ve ESBİM ailesine, böyle
bir fırsatı bize verdiği için çok teşekkür ediyorum."

Personele yönelik 
hijyen eğitimi

Covid -19 virüsüne karşı kurum içinde
oluşabilecek salgın tehdidini ortadan kal-
dırmak ve koruyucu önlemleri artırmak

amacıyla belediye personeline belirli aralıklarla eğitim
veren Kartal Belediyesi, söz konusu eğitimlerine birini
daha ekledi. Kartal Belediyesi Meclis Salonu’nda dü-
zenlenen eğitimde temizlik personeli, Covid-19 salgını
ile birlikte önemi daha da artan hijyen çalışmaları hak-
kında uzun süre bilgilendirildi. Kartal Belediyesi İnsan
Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından gerçekleş-
tirilen etkinlikte, hijyen çalışmalarının nasıl yapılması
gerektiği ve korona virüsünün hangi temas noktala-
rında yayılma alanı bulduğu konusu ele alındı. Yaklaşık
6 saat süren eğitimin sonunda, temizlik çalışanları hij-
yen eğitimi konusunda merak ettiklerini eğitimcilere
sordu.

Çeşitli eğitimler verdik

Kartal Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlü-
ğü’nden sorumlu Başkan Yardımcısı Mustafa Oktay
Aksu eğitimle ilgili olarak; “Kartal Belediyesi İnsan
Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü olarak Covid -19 sal-
gınına yönelik gerek sahada, gerek kurum içinde çalı-
şan tüm personelimize virüsten korunmak ve
yayılmasını önlemek için önemli bilgileri kapsayan çe-
şitli eğitimler verdik” ifadelerini kullandı.

Osman KÖSE
damgaweb@gmail.com

osmankose@hotmail.fr

YIKTIĞIMIZ BİNA SAYISI 37 BİN 500’Ü GEÇTİ
Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, “37 bin 500’ü geçti dönüşümünü
yapmış olduğumuz konut, iş yeri sayısı. Arkamda Büyükçekmece’nin en önemli
caddesi Albatros’a giden Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde 3 blok daha yıkıyoruz.
Dolayısıyla bizim bu caddede 3-5 tane bloğumuz kaldı” dedi. 

HEM BURUK HEM MUTLUYUZ
UzUn yıllardır yaşadıkları konutlarının kent-
sel dönüşüm kapsamında yıkılması ile dep-
rem kâbusundan kurtulan vatandaşlar ise
duygularını şu sözlerle ifade ettiler:
Hülya Aydemir: “Kat sakiniyim. 20 yıldır bu-
rada oturuyorum. Büyükçekmece inci diye
düşünüyorum ilçe olarak. Her şeyden önce
yıkıldığına çok seviniyorum. En azından evi-
miz yenilenmiş olacak. Yerimiz değerlenmiş
olacak. Bunu bize zaten Başkanımız bize
özellikle bildirmişti. Kentsel dönüşüm Büyük-
çekmece için çok güzel bir şey. En azından
herkesin can güvenliği olacak.’’
Ahu Gündoğdu: “15 yıldır Büyükçekmece’de
ikamet ediyorum. Büyükçekmece’de yaşa-
maktan, Büyükçekmeceli
olmaktan çok memnunum,
mutluyum. Güzel bir ilçede
yaşıyoruz. Kentsel dönü-
şüm bizler için çok güzel
bir avantaj. Sonuç olarak
45, 46 yıllık binamızı şimdi
yeniden yepyeni bir çeh-
reyle ve depreme karşı,
doğal afetlere karşı daha
sağlam bir şekilde oluştu-
racağız. Şu anda biraz bu-
ruğum. 15 senenin
hatıraları yıkılıp gidiyor şu

an. Bir o kadar da mutluyum. Yeni evimizde,
yeni yuvamızda sağlıklı ve sıhhatli bir yaşam
sürdürmek nasip olsun inşallah. En azından
artık evimiz yeni olacak. Onun için çok mut-
luyum. Kentsel dönüşüm gerçekten bizler
için çok güzel bir şey. Hızla devam etmesi
gerekiyor. Hızla eski yapıların, depreme
uygun olamayan yapıların yenilenmesi gere-
kiyor. İlçemizin Belediye Başkanı Hasan
Akgün de şu anda burada. Hasan Bey’e de
çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten ilçemizin
kentsel dönüşümü için belediyemiz elinden
gelen her şeye tüm yetkilerini kullanarak ya-
pıyor. Herkese çok teşekkür ediyorum. Bizler
için çok güzel bir şey.”

Tekirdağ’ın 
alt yapısı yoktu

Tekirdağ Büyükşehir
Belediye Başkanı 
Kadir Albayrak, 
"2014 yılında alt 
yapısı olmayan bir
Tekirdağ devraldık.
Şimdi geldiğimiz 
noktada ise Sultanköy 
Mahallesi’nin
arıtmasını revize ettik.
Marmaraereğlisi
ilçesinin su ihtiyaçlarını
giderdik" dedi

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi
ve bağlı kuruluşu TESKİ, dev alt-
yapı projelerini vatandaşların hiz-

metine sunmaya devam ediyor. Bu kapsamda
Kumbağ, Barbaros ve Naip Mahallelerinin
atık su sorununu çözmek amacıyla hayata ge-
çirilen Kumbağ TM2- Altınova TM12 Arası
Kanalizasyon Terfi Hattı düzenlenen törenle
hizmete açıldı. Kumbağ Mahallesinde düzen-
lenen törenin açılış konuşmasını TESKİ
Genel Müdürü Dr. İbrahim İçöz gerçekleş-
tirdi. İçöz konuşmasında Kumbağ TM2- Altı-
nova TM12 Arası Kanalizasyon Terfi Hattı
teknik bilgiler verdi ve TESKİ olarak çalışma-
larına hız kesmeden devam edeceklerini 
belirtti.

Birçok yatırım yaptık

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir
Albayrak ise, göreve ilk geldiklerinde 42 adet
vahşi depolama sahası olduğunu belirterek,
"2014 yılında altyapısı olmayan bir Tekirdağ
devraldık. Şimdi geldiğimiz noktada ise Sul-
tanköy Mahallesi’nin arıtmasını revize ettik.
Marmaraereğlisi ilçesinin su ihtiyaçlarını gi-
derdik. Yine Marmaraereğlisi’ne ikinci bir
arıtma tesisini yapıyoruz. Bir ay sonra Doğu
Arıtma Tesisi’ni devreye alacağız. Batı Arıtma
Tesisini 2017 yılında devreye aldık. İl gene-
linde 2 bin 550 km altyapı yatırımı yapan bir

büyükşehir belediyesiyiz. Kumbağ’da ciddi sı-
kıntılar olduğunu gördük. Yazın nüfusu 100
bini bulan bir mahalle Kumbağ, bin 820 kişilik
kanalizasyon sistemi kullanıyor. Naip Mahal-
lesi de 20 sene önce yapılan kanalizasyon sis-
temini kullanıyor. Artık arıtmaya kapattık. 3
terfi istasyonu ile Kumbağ ve Barbaros ma-
hallelerinin kanalizasyonunu Tekirdağ’a 
getiriyoruz" dedi. 

Güzel günler bizi bekliyor

"Bu bölgede oturan vatandaşlarımız artık de-
nize baktıklarında kanalizasyon görmeyecek-
ler. Şarköy’de çalışmayan Mürefte Arıtma
Tesisini devreye soktuk" diyen Albayrak, "Yine
Şarköy’de ciddi boyutta bir kamulaşmaya gi-
rerek yeni bir biyolojik arıtma yapıyoruz. Tüm
bunların yüzde 80’i tamamlandı, yüzde 20’sini
de tamamladığımız zaman Şarköy’den Sul-
tanköy’e kadar pırıl pırıl bir sahile kavuşaca-
ğız. 42 Vahşi depolamayı kapattık. Demirli
Çöplüğünden enerji üretiliyor ve vatandaşın
kullanımına sunuluyor. Çorlu’da ikinci bir
enerji sistemini de kurduktan sonra bu bölge
çevre konusunda Türkiye’deki sayılı yerlerden
biri olacaktır. Tekirdağ en çok arıtmaya sahip
ilimiz. Hizmet süremiz boyunca ne söz ver-
diysek hepsini yerine getireceğiz. Güzel günler
bizi bekliyor" ifadelerini kullandı.
İRFAN DEMİR
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Kaza, dün saat 18.00 sıralarında Adnan
Menderes Mahallesi Egemen Cadde-
si'nde meydana geldi. Sürücüsü Serkan
Çakır'ın trafik ışıklarda dönüş yapmaya
çalıştığı 34 R 1753 plakalı otomobil, yol-
daki 34 DP 3371 plakalı otomobile orta-
dan çarptı. Çarpan otomobilin sürücüsü
yaralanırken, diğer otomobildeki 3 kişi-
nin yola savrularak yaralanmasıyla can
pazarı yaşandı. Kazayı gören mahalle
sakinleri yaralıların yardımına koştu.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağ-
lık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardın-
dan yaralılar ambulanslarla çevredeki
hastanelere kaldırıldı. Kaza sonrası ya-
şananlar ise vatandaşlar tarafından cep
telefonu kamerasıyla görüntülendi. Ka-
zada yaralanan 4 kişinin hastanedeki te-
davileri devam ederken, kazaya karışan
her iki otomobil, çekici yardımıyla bu-

lundukları yerden çekildi. Polis kazayla
ilgili inceleme başlattı.
73 tane kaza oldu

Kaza sonrası yaralıların yardımına
koşan ilk kişilerden olan Adnan Mende-
res Mahalle Muhtarı Ercan İka, Ege-
men Caddesi'nde güvenlik tedbiri
alınmadığını söyleyerek, yolu yapan İs-
tanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB)
tepki gösterdi. Egemen Caddesi'nde
şimdiye kadar 73 kaza meydana geldi-
ğini söyleyen Muhtar İka, "Bu yol hava-
limanı güzergahında bulunan bir yol.
Yapımından bugüne 73 kaza yaşandı.
Bu yolda araçlar çok hızlı geçiyorlar. Bu-
rada okul var mahalleli tedirgin, ben şi-
kayetçiyim. Dilekçe yazıyorum
Büyükşehir'e, bana karar gösterip ret ve-
riyorlar. Yeter artık, bu yola bir önlem
alınması lazım" dedi. DHA

İ ncirli Caddesi’ndeki yol üzerinde
bulunan Dikilitaş Anıtı, trafik
geçişinin yoğun olduğu bir gü-

zergahta bulunması nedeniyle tahri-
bat görmüştü. Tarihi anıtın bu
durumu, İstanbul Gelişim Üniversi-
tesi (İGÜ) Kültür Varlıklarını Ko-
ruma ve Onarım Bölüm Başkanı Dr.
İlknur Türkoğlu tarafından kamuo-
yunun gündeme getirildi. Dikilitaş
Anıtı’nda geçtiğimiz aylarda konser-
vasyon çalışmaları yapan İBB, önü-
müzdeki günlerde ışıklandırma ve
bilgilendirme tabelası konulacağını,
böylece park yeri olarak kullanılma-
sının önüne geçileceğini bildirdi. 

Gece otopark oluyor

DHA’ya konuşan Dr. İlknur Tür-
koğlu, anıtın kaza risklerine karşı ko-
runması ve gelecek nesillere
aktarılması için çevresinde mutlaka
bir şerit olması gerektiğini belirterek,
“Restorasyona sevindik ama bu
kadar korunaksız olması, yapıyla il-
gili bir bilgilendirme olmaması bir
sorun oluşturuyordu” dedi. Tür-
koğlu anıtın daha önce demir kafesle
çevrili olduğunu hatırlatarak “İncirli
Caddesi de işlek, trafik yoğun ol-
duğu bir cadde. Bakırköylüler de öy-

lece Dikilitaş’ın yanından gelip geçi-
yor. Hatta kimisi geceleri buraya
araçlarını park ediyor” dedi.

Park da yapılabilir

Türkoğlu, anıtın çevresine oturma
alanları yapılarak park olarak dü-
zenlenmesi önerisinde bulunarak
“Burası halkın kullanabileceği küçük
bir park olarak da değerlendirilebilir.
Güzel, ağaçların da olduğu bir yer.
Büyük bir alan olmasa bile ortak
kullanıma açık küçük bir parkın, içe-
risinde oturma alanlarının olacağı
bir alan olabilir. Bakırköy’ün tarihi
için çok önemli olan bir anıtın bu-
lunduğu daha belirgin ve korunaklı
olarak düzenleneceği bir yer olması
gerektiğini düşünüyorum” dedi. İBB
yetkilileri, Dikilitaş anıtıyla ilgili ya-
pılan çalışmanın önümüzdeki gün-
lerde tamamlanacağını belirterek,
“İBB Kültürel Miras Koruma ekip-
leri tarafından etrafındaki yoğun
ağır kapatmalar sökülen anıtsal taş,
hak ettiği seviyeye çekildi. Ekipleri-
miz tarafından konservasyonu ya-
pıldı. Ayrıca eseri tanıtan ve
etrafında parklanmayı önleyecek bir
çalışma önümüzdeki günlerde ta-
mamlanacak” dedi. DHA

Muhtar İBB’ye isyanı etti

DıKıLıTAs ıcıN
oZEL KoRUMA

Bakırköy’de Birinci 
Kolordu Komutanı Mehmet
Ali Paşa adına yapılan 107

yıllık Dikilitaş Anıtı için
özel bir çalışma başlatıldı.

DHA’ya açıklama yapan
İBB yetkilileri, anıt çevre-

sine tabela ve ışıklandırma
yapılacağını, park yeri 

olarak kullanılmasının da
engelleneceğini bildirdi

Arnavutköy'de, sürücüsünün trafik ışıklarında dönüş yapmaya çalıştığı otomobil, başka bir 
otomobil ile çarpıştı. Otomobildeki 3 kişinin yola savrulmasıyla kazada can pazarı yaşandı.
Mahalle Muhtarı Ercan İka, yolu yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) tepki gösterdi

Özellikle Arap turistlerin yoğun-
lukta olduğu ve çok sayıda tu-
rizm acentesinin bulunduğu
noktalardan Beyoğlu Talimha-
ne'de akşam saatlerinde acente-
ler kapandıktan sonra yabancı
uyrukluların, o iş yerlerinin
önüne stant kurarak, turistlere
şehir içi ve şehir dışı 'kaçak
tur'lar sattığını DHA kameraları
görüntülemişti. Ortadoğu Tu-
rizm ve Seyahat Acenteleri Der-
neği (OTSAD) Başkanı Hüseyin
Kırk, "Ben 20 yıllık turizmciyim
böyle fiyat görmedim. 200 liraya
Bursa turu verdiler. Kimse 200
liraya Bursa'ya gidemez, maliye-
tini kurtarmaz. Kesinlikle yasa-
dışı çalışıyorlar, yasak ve korsan
turizm yapılıyor. Turları düzenle-
yenler kesinlikle TÜRSAB üyesi
olmak zorunda. Okul servisleri

ile turizm taşımacılığı yapmak
da kesinlikle yasak" diyerek du-
rumdan şikayetçi olmuştu. 

Denetim yapıldı

İstanbul Emniyet Müdürlü-
ğü'nden yapılan açıklamada,
"Kültür Turizm Komisyonu" de-
netimleri kapsamında yapılan
çalışmalarda, 12 Ağustos- 12
Eylül tarihleri arasında Beyoğlu
Talimhane'de yer alan ve ya-
bancı uyruklu kişiler tarafından
kaçak olarak faaliyet gösterdiği
tespit edilen turizm acentesi gö-
rünümlü kaçak stantlara yönelik
denetim gerçekleştirildiği belir-
tildi. Denetimlerde kaçak stant-
larda görevli 60 kişinin men
edildiği, 15 kişiye ise toplam 78
bin lira idari para cezasının uy-
gulandığı ifade edildi. DHA

Beyoğlu Talimhane'de akşam saatlerinde acentelerin kapanmasının
ardından açılan stantlarda turistlere 'kaçak tur' satışının yapıldığı DHA
kameraları tarafından görüntülenmişti. Yapılan denetimlerde turizm
acentesi görünümlü stantlarda 'kaçak tur' sattıkları belirlenen 60 
kişiyi men ederken, 15 kişiye ise 78 bin lira para cezası uyguladı

Kaçak stantlara 78 bin lira ceza 

Servislere
denetim
Eğitim öğretim döneminin başlaması ile çocukların
daha güvenli bir şekilde okullarına gitmesi için denetim-
lerini arttıran Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne
bağlı ekipler, İstanbul'da sabah saatlerinde yine okul
servislerine yönelik çalışma yaptı. Üsküdar Libadiye kav-
şakta okul servislerini tek tek durduran ekipler, başta sü-
rücülerin evrakları olmak üzere kurallara uyulup
uyulmadığını kontrol etti. Denetimlerde daha çok sürü-
cülerin emniyet kemeri takmadığı görülürken, bazı serv-
islerin ise ikaz lambalarının yanmaması dikkat çekti.
Servislerin ön koltuğunda küçük yaştaki çocukları otur-
tan sürücüler ise uyarılarak ceza uygulandı.

Tedbirlerimizi aldık

Emniyet kemeri takmadığı için ceza yiyen sürücü Ahmet
Vartı, "Kemer takılı değil dedi de, takılıydı. İkaz lambası
yanmıyor diyor ama kapı açılınca ikaz lambası yanar.
Şuan lamba yanıyor. Güzel gidiyor. Biraz trafik yoğun
ama sorun yok. Herkes maskeli, dezenfektanımız var.
Bütün tedbirlerimizi aldık" şeklinde konuştu. Trafik De-
netleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri, sabah sa-
atlerinde İstanbul'un birçok noktasında denetimlerde
bulundu. Beyoğlu Fındıklı'da 07.00'da denetim noktası
kuran ekipler, durdurulan okul servislerinin sürücülerine
evrak kontrolü ve Genel Bilgi Taraması (GBT) yaptı.
Servislerdeki dezenfektanları kontrol eden ekipler, servis
şoförlerine de koronovirüsle ilgili uyarılarda bulundu.
Okul servislerine yönelik denetimlerin önümüzdeki gün-
lerde de süreceği bildirildi. DHA

SKSM'de tepki 

Parkta hayat var

Küçükçekmece Belediyesi Sefaköy Kültür ve Sanat Mer-
kezi, Sanatçı Arda Yiğit Şen’in ‘Tepki’ isimli ilk kişisel resim
sergisine ev sahipliği yapıyor. İlk sergisini 2019 yılında Dö-
nüşüm Atölyesi ile gerçekleştiren sanatçı Arda Yiğit Şen
şimdiler de ilk kişisel sergisini sanatseverlerle buluşturuyor.
Eserlerini dışavurum teması üzerine kurgulayan sanatçı,
imza attığı her tablosunun bir duygusunun yansımasına
eşlik ettiğini ifade ederek, ‘siyah-beyaz eserlerle düşündür-
meyi, sorgulamayı amaçlarken, renkli eserlerle de sanatse-
verlere farklı dünyaların kapılarını açmayı hedeflediğini
söyledi. Sanatçının yağlıboya eserlerinden oluşan 40 çalış-
masına ev sahipliği yapan sergi, 24 Eylül’e kadar Sefaköy
Kültür ve Sanat Merkezi’nde ziyaret edilebilir.

Ataşehir’de 10 Ağustos’ta başlayan “Parkta Hayat Var”
kültür sanat etkinlikleri devam ediyor.
Pandemi nedeniyle ara verilen açık hava etkinlikleri, Ata-
şehir’in farklı parklarında Ataşehirliler için keyifli ve eğ-
lenceli anlara sahne oluyor. Bir birinden keyifli
söyleşilere, sinema gösterimlerine, atölyelere ev sahipliği
yapan Ataşehir’in parkları, sanatçı ve sanatseverleri 10
Ekim’e kadar buluşturmaya devam edecek. Ataşehir’in
sevimli kuklası Puki, Ağustos ayı boyunca parklarda ço-
cuklarla buluşurken sonrasında ise Borçka ve Fındıklı
Belediyesi’nin davetlisi olarak Karedeniz turuna çıkarak
çocuklarla bir araya geldi. Puki’nin maceraları Eylül
ayında Anadolu Turnesiyle yine çocukları hem eğlendi-
rip hem de öğrenmenin keyfini yaşatacak.

Kaçak tur sattıkları tespit edilen 60 kişi meslekten men edildi. 15 kişiye ise 78 bin lira para
cezası uygulandı. Konuya ilişkin açıklama yapan İstanbul Emniyeti denetimlerin süreceğini belirtti.

İncirli Caddesi’ndeki yol üzerinde bulunan Dikilitaş Anıtı, trafik geçişinin yoğun olduğu
bir güzergahta bulunması nedeniyle tahribat görmüştü. Tarihi anıtın bu durumu, 
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölüm 

Başkanı Dr. İlknur Türkoğlu tarafından kamuoyunun gündeme getirildi.
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Yüz binlerce çiftçi ortağıyla
Türk tarım sektörünün en
büyük kooperatifi olan

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri
(Tarım Kredi), tarımsal faaliyetlerdeki
ihtiyaçların giderilmesinin yanı sıra işti-
raklerinin birçok alanda yürüttüğü ça-
lışmalarla Türk ekonomisine önemli
katkı sağlıyor. Türkiye Tarım Kredi
Kooperatifleri Genel Müdürü Fahret-
tin Poyraz, 150 yıllı aşkın köklü geçmişi
olan ve 20'nin üzerinde iştiraki bulu-
nan Tarım Kredi'nin, çiftçi kuruluşu ol-
duğunu söyledi. Piyasa yapıcı ve regüle
edici özelliğiyle Tarım Kredi'nin çiftçile-
rin tarımsal girdilerini karşıladığını
ifade eden Poyraz, "Tarım Kredi sa-
dece çiftçilerin tarımsal girdileriyle ilgili
değil, çiftçimizin ürünlerini alıp gerek
kendi tesislerimizde gerekse reçetelerini

bizim hazırladığımız atıl kapasitesi
olan sanayicilerimizle iş birliği yaparak
onların tesislerinde elde edilen mamul-
leri hem kendi hem de diğer ulusal
marketlerde tüketiciyle buluşturuyo-
ruz." dedi. Poyraz, Tarım Kredi'yi, dün-
yadaki örnekleriyle kooperatifçiliği
çiftçiden başlayarak tüketiciyi kadar
uzanan anlayışıyla hizmet eden kuru-
luşa dönüştürmede kararlı olduklarını
ifade etti.

Tarım Kredi faizsiz bir sisteme
dönüşecek

Bu anlamda yatırım ve çalışmalara
hızla devam ettiklerini belirten Poyraz,
şunları kaydetti:"Bir elimiz çiftçiyi tut-
muşken diğer elimiz de tüketicide ola-
cak. Hepsini kucaklama noktasında bir
gayret içerisindeyiz. Şu an Tarım Kre-

di'nin genel anlamda tüm yapılanması
baktığımızda 40 milyar lira ekonomik
büyüklükten bahsediyoruz. Sonra-
sında bu rakamlar perakende sektör de
hızla büyüdükçe katlanarak gidecek.
Tarım Kredi olarak kooperatif yapılan-
ması, aynı zamanda tarımsal girdileri
veriyoruz ama öbür taraftan ise bunun
finansmanı noktasında kredi veren bir
kuruluşuz. Tarım Kredi olarak amacı-
mız bunu tamamen faizsiz bir sisteme
dönüştürmek ve bunu ısrarla söylüyo-
ruz. İnanıyorum ki önümüzdeki dö-
nemde Türkiye'de tarımdan başlayarak
markete kadar olan gıda sektörünü
destekleyen güçlü katılım bankası nok-
tasında bir yapıya dönüşeceğiz."Poy-
raz, Tarım Kredi'nin çiftçi, sanayici ve
tüketicisiyle birlikte çalıştığını ve büyü-
yen model kuruluş olacağını söyledi.

Y üksek enflasyon ile zorlaşan geçim
şartları özellikle yoksulların son bir-
kaç ayda daha zor bir tablo ile karşı

karşıya bırakırken, son 18 yılda yoksulun
enflasyonu yüzde 600'ü aştı. Değişen har-
camalar ile birlikte ülkedeki en yoksul
kesim ve en zengin kesim arasında da en-
flasyon farkı oluştu. 18 yıllık süreçte en-
flasyona bakıldığında toplumun en zengin
yüzde 20'lik dilimi ile en yoksul yüzde
20'lik dilimi arasındaki fark 40 puana ula-
şırken, gıda ve konut zamları gibi temel
harcamalar yoksulu, ulaştırma ile otel ve
lokanta fiyatları zengini zorladı.

Yoksulu yordu
2003 yılı baz alındığında, 2021 Temmuz
itibarıyla toplumun “en yoksul” yüzde
20'lik kesiminde enflasyon endeksi
601.8'e yükselirken, “en zengin” yüzde
20'lik dilimde endeks 560.6'ya yükseldi.
Fiyat artışı olarak bakıldığında da 2003
yılından itibaren en zenginin tüketim se-
petinin Türk Lirası bedeli yüzde 460
artış kaydederken, en yoksulun tüketim
sepetinin bedeli yaklaşık yüzde 500 ora-
nında artış gösterdi. Bahçeşehir Üniversi-
tesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar
Merkezi (BETAM) tarafın

dan yayınlanan “Yoksul ile zenginlere
özgü enflasyonun karmaşık evreni” baş-
lıklı araştırmada yüzde 10'luk dilimlere
göre, harcama farklılıklarından ötürü yok-
sul kesimin enflasyonunun daha çok
konut gıda gibi zorunlu tüketime duyarlı
olduğu aktarılırken, zengin enflasyonunun
ise daha çok ulaştırma, lokanta, otel gibi
lüks tüketime duyarlı olduğu belirtildi.

Gıda fiyatları uçtu

Araştırmada fiyat artışlarının zengin ve
yoksul enflasyonu üzerindeki etkisine
dair şu tespitlere yer verildi:  “Gıda, al-

kolsüz içecekler ve konut harcamaları en
yoksul kesimin tüketim sepetinde
2019'da yüzde 35.5'lik ve yüzde 40.1'lik
bir paya sahipken en zenginin sepetinde
bu paylar yüzde 11.8 ve 14.6'dır. Buna
karşılık ulaştırma harcamaları en yoksu-
lun sepetinde yüzde 3.6 gibi son derece
düşük bir paya sahipken, en zengin için
bu pay yüzde 29.2'dir. Dolayısıyla gı-
dada ve konut kalemlerinde fiyat artış-
ları en yoksulun enflasyonu üzerinde en
zengine kıyasla daha büyük etki yapar-
ken ulaştırma fiyatlarındaki artış aksi
yönde etki yapar.”

Hamsinin fiyatı
20 liraya düştü

Kara erik fark yarattı

Denizlerin kuru fasulyesi olarak
adlandırılan hamsinin bol
yakalanmasıyla sezon başına göre
balığın satış fiyatı yarı yarıya düştü

Edirne Balık Pazarı'nda sezon başında kilo-
gramı ortalama 40 lira olan hamsi, bolluk
dolayısıyla 20 liradan satılmaya başladı.

Hamsi bolluğu tezgahları şenlendirirken hem balıkçıların
hem de vatandaşların yüzünü güldürdü. Balıkçı Yasem
Eren, gazetecilere, avlanma sezonunun bereketli başladı-
ğını söyledi. Karadeniz'e açılan balıkçıların bol hamsi
yakaladığını belirten Eren, "Havaların güzel olmasıyla
balık bol çıkmaya başladı. 3 gün önce 40 lira olan ham-
sinin kilosu 20 lira düştü. İğneada'da bol balık çıkıyor.
Hamsinin bol olmasından hem vatandaş memnun hem
biz memnunuz. Fiyatların daha da aşağıya düşmesini
bekliyoruz." dedi. Balıkçı Hamza Köksoy ise havaların
güzel gitmesiyle hamsi başta olmak üzere istavrit ve pa-
lamudun bol çıkmaya başladığını dile getirdi.Bol ve be-
reketli bir dönem geçirdiklerini aktaran Köksoy, fiyatların
daha da düşmesini beklediklerini kaydetti.

Üretilen ürünleriyle Doğu Anadolu Bölge-
si’nin meyve ve sebze ihtiyacının önemli bir
kısmını karşılayan Iğdır'da, erik üretimi de

her geçen gün artıyor. Coğrafi şartları ve iklimi nede-
niyle birçok sebze ve meyvenin üretildiği kentte, belli
meyve türlerinin yanı sıra daha düşük rekolteli ürünler
de ilgi görüyor. Kayısı, elma, karpuz gibi yoğun üretim
rakamlarına sahip meyveleriyle bilinen Iğdır'da, halk
arasında “kara erik” de denilen anjola eriği de geniş
bir üretim alanına sahip. Yıllık yaklaşık 600 ton rekol-
tenin gerçekleştiği 400 dekarlık erik bahçelerinde üreti-
len erikler, manav ve marketlerde kilosu 15 liranın
üstünde alıcı buluyor. Kentte üretilen erikler, Iğdır’ın
yanı sıra Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki birçok ilde satı-
lıyor.Iğdır Tarım ve Orman Müdürü Özkan Yolcu,
üretilen eriğin kentin ekonomisine ve çiftçiye ciddi
katkı sağladığını söyledi. Çiftçilerin ciddi bir emek ve-
rerek birçok farklı ürün yetiştirdiğini aktardı.

Türkiye Tarım Kredi
Kooperatifleri Genel

Müdürü Fahrettin
Poyraz, "Bir elimiz
çiftçiyi tutmuşken

diğer elimiz de
tüketicide olacak.

Hepsini kucaklama
noktasında bir

gayret içerisindeyiz"
diye konuştu

Tarım Kredi ekonomiye katkı veriyor

Türkiye’de en yoksul kesimin enflasyonu
2003’ten bu yana yüzde 600’ü aştı. Yoksulun
enflasyonunu gıda ve konut, zenginin enflasy-
onunu ulaştırma ve lokanta fiyatları uçurdu
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Bal fiyatlarına zam gelecek
TZOB'un Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği ile birlikte yaptığı saha çalışmalarına göre, bu yıl yaşanan
orman yangınları ve kuraklık bal üretimine ciddi zarar verdi. Bu durumun fiyatları artıracağına vurgu
yapıldı. TZOB Başkanı Bayraktar, "Sahte bal satıcılarına fırsat verilmemeli" açıklamalarında bulundu

Türkiye Ziraat Odaları Bir-
liği (TZOB) Genel Başkanı
Şemsi Bayraktar, bu yıl ku-

raklığın ve orman yangını gibi felaketle-
rin arıcılığa büyük zarar verdiğini,
üretimdeki düşüşün fiyatları artıraca-
ğını söyledi. Bu durumun sahte bal sa-
tıcılarına fırsat vereceği konusunda
yetkilileri uyaran Bayraktar, “Rekoltede
ne kadar düşüş olacağı ve fiyatların
hangi seviyelere çıkacağı bilinmiyor.
Ancak bu durum sahte bal satanlara
fırsat verecektir. Sahte balla etkin mü-
cadele edilmeli, kontroller sıklaştırıl-
malı, merdiven altı ve kaçak bal ile bal
ürünleri satışları engellenmeli” diye ko-
nuştu.

Koloni çöküsü beklentisi

Bayraktar, bu yıl bal üretiminde bekle-
dikleri ciddi düşüş öngörüsünü, Tür-
kiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği ile
birlikte yaptıkları saha çalışmalarına
dayandırdı. Bunun yanı sıra, bu yıl arı-
ların yaşam mücadelesi vermesinin ve
bu mücadeleden gelecek sezona sağlıklı
çıkmasının mümkün görülmediğine
vurgu yapan Bayraktar, “Dolayısıyla
eylül-ekim aylarında başlayacak koloni
çöküşlerinin kaçınılmaz olacağı da gö-
rülmektedir” diye konuştu. Bayraktar’ın
verdiği bilgiye göre, dünyanın en fazla
bal üreten ikinci ülkesi Türkiye. Dünya
Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) verilerine
göre, dünyada 1 milyon 721 bin 288

ton bal üretildiğini ifade eden Bayrak-
tar, “Üretimde ilk sırayı Çin almakta
olup dünya üretiminin yüzde 25'ini ger-
çekleştirmektedir. Bu ülkeyi yüzde
6,4'lük oranla ülkemiz izlemektedir”
dedi. “Dünya çam balı üretiminin

yüzde 92'sini karşılayan ülkemizde, yıllık
yaklaşık 30 bin ton olan üretim, 2020 yı-
lında kuraklıktan dolayı ciddi zarar
görmüştür” diyen Bayraktar, şöyle
devam etti: “2021’deki üretim miktarıyla
ilgili kaygılar devam ederken, kızılçam

ormanlarında çıkan yangınlar ve basralı
sahaların büyük çoğunluğunun yanması
gerek bu yıl, gerekse gelecek yıllarda çam
balı üretimini olumsuz etkileyecektir.
Yangından zarar gören alanlarda yapıla-
cak yeni orman plantasyonunda arı var-
lığı gözetilerek planlama yapılmalı, belli
aralıklarla bal ormanlarının dikilmesi ve
çoğaltılması sağlanmalıdır.”

Kovan başına destek artmalı

Arı yetiştiricilerinin bu yıl doğal afet ve
yangınlar nedeniyle çok kötü bir dönem
geçirdiğini; üreticilerin bu durumdan en
az zararla çıkmalarını ve geleceğe
umutla bakabilmelerini sağlamak için
taleplerinin karşılanması gerektiğini vur-
guladı. Bayraktar, üreticilerin taleplerini
ise şöyle aktardı: “Doğal afete maruz
kalan arıcılara şeker desteği verilmeli ve
kovan başına verilen destek de yüzde
yüz artırılmalıdır. Yetiştiricilere arı otu
tohumu, ilaç, arıcılık malzemesi, ekip-
man ve makine desteği verilmelidir.
Doğal afete maruz kalan arıcılara yem
desteği sağlanmalıdır.Bal üreticilerine
nakliye için mazot desteği verilmelidir.
Doğal afetlerden etkilenen üreticilerin
Ziraat Bankası ve Tarım ve Kredi Koo-
peratiflerine olan borçlarının faizleri si-
linmeli, borçları uzun vadeli
yapılandırılmalıdır. Yeni kredi çekmek is-
teyen doğal afet ve yangından etkilenmiş
üreticilerimize de düşük faizli kredi kul-
lanımı sağlanmalıdır.”

Bayraktar, “Rekoltede ne kadar düşüş olacağı ve fiyatların hangi seviyelere 
çıkacağı bilinmiyor. Ancak bu durum sahte bal satanlara fırsat verecektir.

Sahte balla etkin mücadele edilmeli, kontroller sıklaştırılmalı, merdiven altı 
ve kaçak bal ile bal ürünleri satışları engellenmeli” diye konuştu.

Fahrettin
Poyraz



M illi Eğitim Bakanı Mehmet Özer katıl-
dığı canlı yayında önemli açıklamala-
rada bulundu. Vaka nedeniyle tatil

edilen hiçbir okulun olmadığını belirten Özer,
"Okullar açık kalacak, yüz yüze eğitimi inşallah
devam ettireceğiz. 850 bin sınıfın sadece 198'inde
vakalar nedeniyle yüz yüze eğitime ara verildi.
Tüm okullarımızda uyulması gereken kuralları be-
lirledik. Okullarımızın açık kalması için her türlü
tedbir alınacak. Vakaların yaygınlaşması duru-
munda okulla ilgili değil sınıfla ilgili karar alaca-
ğız. Okullar açık kalmaya devam edecek"
açıklamasını yaptı. 

Öğretmenler aşı oldu mu?

"Ders süreleri ile ilgili il veya ilçe değil okul bazlı
karar alınmalı problemin olduğu okulda ikili sis-
teme geçilebilir" diyen Bakan Özer, "Aşı gönüllü-
lük esasına dayalı olmasına rağmen
öğretmenlerin aşılanma oranı Türkiye ortalama-
sından yüksek. En az bir doz aşı olan öğretmen

oranı yüzde 91'e çıktı. İki doz aşı olan öğretmen-
lerin oranı yüzde 78. Öğretmenlerimiz sadece
kendi sağlıkları için değil toplumda örnek olma
açısından da çok başarılılar" ifadelerini kullandı. 

Velinin rızası olacak

Öğrencilerle ilgili ne aşı ne de PCR zorunlu-
luğu olduğunu dile getiren Özer, "Velinin rı-
zası olmadan çocuğa asla PCR testi
yapılmayacak. Uygulamanın ne zaman baş-
layacağını yakında Sağlık Bakanlığımız
açıklayacak" dedi. 
Özer, öğretmen atamasıyla ilgili olarak da
"15 bin yeni atama, ek atama değil bu.
2020 KPSS'sine girenler diyor ki 2021'ler
bu hakkı kullanmasın. Süresi geçmemiş
tüm adaylara başvuru hakkı tanıdık.
Tüm öğretmenlerimize eşit bir şekilde
kapı açtık. En yüksek puanda olan öğ-
retmeni sisteme dahil etmeye çalışıyo-
ruz" bilgisini verdi. 
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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Okullar açık kalmaya devam edecek"
dedi. Özer, "Öğrencilerle ilgili ne aşı ne PCR zorunluluğu var. Velinin rızası
olmadan çocuğa asla PCR testi yapılmayacak" ifadelerini kullandı

ASI DA TEST DE 
ZORUNLU DEGIL

Teraziniz
şaşmasın!
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, hakim ve
savcı adaylarına seslenerek, "Hangi
görüşe, hangi inanca, hangi mezhep veya
meşrebe ait olursa olsun bu ülkede
yaşayan herkesin eşit şekilde adaletin
muhatabı olduğunu bir an olsun
hatırınızdan çıkarmayın. Gözünüz bağlı,
teraziniz şaşmaz olsun" dedi

Bakan Gül, ankara'da adalet
akademisinde düzenlenen 'Tür-
kiye adalet akademisi

25'inci Dönem Hakim ve Savcı adaylarının
Hazırlık Eğitimlerinin açılış Programı'na ka-
tıldı. Bakan Gül, hakim ve savcı adaylarına
seslenerek, "aklınızı, vicdanınızı kimseye
kira vermeyin. Yargı mensuplarının ifade
aracı kararlarıdır; kararları ile konuşurlar.
Milletimizin yargı yetkisini devrettiği sizler-
den, milletimizin konuştuğu güzel Türkçe-
mizi en güzel şekilde ifade etmenizi
bekliyoruz. Berrak bir dille, temiz bir
Türkçe, sağlam bir örgü, iyi bir muhakeme
ve esaslı bir gerekçe ile yazılan karalar
millet ve toplum nezdinde vicdanlarda yer
edinecektir. Yargıya duyulan güven de,
yargı kararlarından memnuniyet de
gerekçeden beslenir. 
Öyle bir karar verin ki ve bu kararı gerekçe-
lendirin ki; adliyeden çıkan kim olursa
olsun 'valla ben de olsam bu kararı verir-
dim, bu gerekçeler doğru' desin. Eğer bunu
dedirtemezseniz insanların adalet duygu-
sunu da tatmin edememişsinizdir" diye 
konuştu.

Tek beklentimiz adalet

akademideki eğitimin önemine de değinen
Bakan Gül, "Hangi görüşe, hangi inanca,
hangi mezhep veya meşrebe ait olursa
olsun bu ülkede yaşayan herkesin eşit şe-
kilde adaletin muhatabı olduğunu bir an
olsun hatırdan çıkarmayın. Gözünüz bağlı,
teraziniz şaşmaz olsun. Çünkü sizler faili
değil fiili yargılayacaksınız. Eski Türkiye'nin
failden faile değişebilen yargısal aktivizmi
acı bir anekdot olarak mazideki yerini aldı. 
Sizleri anayasa'nın ve kanunların emrinde
hukuk devletinin emrinde bir yargı sistemi
bekliyor. asıl sınavınız şimdi başlayacak.
Toplumun sizden bir tek; ama adalet gibi
büyük bir beklentisi bulunmaktadır. adalete
hizmet mevziini terk edip, ideolojik adan-
mışlığı ikame edenlerin ülkemizi nasıl bir
felaketin eşiğine getirdiğini 15 Temmuz'da
hepimiz gördük" dedi. DHa

Açık farkla kazanmak gerekiyor!
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, katıldığı bir TV programında, 
"Bu iktidar seçimle değişecek. Bu milletin feraseti ve bu ülkenin köklerindeki
demokrasi iradesi çok kuvvetli. Bu iradenin önünde kimse duramaz. Seçim
günü geldiğinde açık bir farkla seçim kazanılırsa hiç kimse bir şey yapamaz.
Açık farkla kazanmak gerekiyor seçimi" dedi

dEVa Partisi Lideri Ali Ba-
bacan katıldığı bir TV kana-
lında önemli açıklamalarda

bulundu. Güçlendirilmiş parlamenter
sistem isteyen partilerle yakın bir diya-
log içinde olduklarını belirten Babacan,
"Bundan sonraki süreçte biraz da iş bir-
liği aşamasına geçilmesi gerektiğini dü-
şünüyoruz. Hiçbir parti parlamenter
sisteme kendi başına götürebilecek
meclis aritmetiğine sahip olmayacak.
Parlamenter sistem isteyen partiler va-
tandaşımızın karşısına çıkarken beş, altı
ayrı sistemle çıkarsa bunun güven açı-
sından çok ikna edici olacağı kanaa-
tinde değiliz. Türkiye’nin önünde tek bir
parlamenter sistem hedefinin olması
lazım" dedi. 

İstanbul’da olmadı mı?

Açıklamasında, "Bu iktidar nasıl değişe-
cek, bırakır mı?" sorusunu soran ve
cevap veren Babacan, "Seçimle değişe-
cek. Bu milletin feraseti ve bu ülkenin
köklerindeki demokrasi iradesi çok kuv-

vetli. Bu iradenin önünde kimse dura-
maz. Seçim günü geldiğinde açık bir
farkla seçim kazanılırsa hiç kimse bir
şey yapamaz. Açık farkla kazanmak ge-
rekiyor seçimi. Uç uca olursa kırk türlü
oyun olabilir. İstanbul’da olmadı mı?"
diye sordu. Ekonomi ile ilgili de değer-
lendirmede bulunan Babacan, "Ekono-
miyle ilgili kurumları ayağa
kaldırmamız bir aydır. İç işleyişini yeni-
den yapılandırmak, dürüst ve ehil kad-
roları işin başına koymak, bağımsız
olması gereken kurumların tam bağım-
sızlığını sağlamak maksimum bir ayda
biter. Gençlere ‘Rahat nefes alın, sosyal
medyada istediğiniz paylaşın, kimse sizi
paylaşımlarınızdan dolayı yargılamaya-
cak’; gazetecilerimize ‘Hiçbir gazeteciyi
eleştirel yazdığı, çizdiği, konuştuğu için
işten kovdurmayacağız’ diye hükûmetin
ilk gün yapılacağı açıklama dahi ülkeye
bir nefes aldırır. 
Adalet ve hukuk konusunda sağlam du-
racak bir iktidar kurulduğu gün bu ül-
keye oluk oluk para akmaya başlar"

açıklamasını yaptı. 

20 yılın en kötüsü

"Hayat pahalılığı yirmi yılın en kötü nok-
tasında" diyen Babacan, "Gıda enflas-
yonu yuvarlayarak söylüyorum, yüzde
30. TÜİK’in açıkladığı rakam. En çok
zam gıda ürünlerinde. 2009 yılında 200
liralık banknot tedavüle çıktı. Değeri 123
dolardı. Bugün 23 dolar. Vatandaşın ce-
bindeki para pul olmuş durumda. Satın
alma gücü hızla düştü, düşüyor. Milli
gelirimizi 3608 dolardan 2008 yılında
11.018 dolara çıkarttık. 2013’te 12.582
dolara ulaştık. Hükûmetin şu andaki
2023 hedefi bizim 2008’de ulaştığımız
millî gelirin altında. Bu, Türkiye’nin fa-
kirleşmesinin en somut göstergesi. Bu
bir felaket. Zirve yıllarda orta gelir tuza-
ğından korkuyorduk. Çünkü hukuk ve
eğitim alanında Türkiye zayıf gidiyordu.
Zirve yıllarındaki başarının kaynağı
Sayın Erdoğan’sa, Türkiye’nin millî eği-
timde de en azından bir dönem başarılı
olması gerekirdi" ifadelerini kullandı. 

DEVA Partisi 
Genel Başkanı 
Ali Babacan

Yarı insan 
yarı maymun
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'dan çok konuşulacak
bir aşı yorumu geldi."Aşı olmadım, olmayı da düşünmüyorum" diyen 
Erbakan, mRNA aşısı olanlar için "O insanların yarı insan yarı maymun
çocuklar doğurmasına sebep olabilirsiniz" dedi

Konya’daKi parti
çalışmaları kapsa-
mında basın men-

suplarıyla bir araya gelen
Yeniden Refah Partisi Genel
Başkanı Fatih Erbakan gün-
deme ilişkin açıklamalarda bu-
lundu. Fatih Erbakan, aşı olup
olmadığıyla ilgili soruya ise çar-
pıcı bir yanıt verdi. Aşı olmadı-
ğını ifade eden Erbakan, “Aşı
olmadım. Olmayı da düşün-
müyorum. mRNA demek insa-
nın hücre çekirdeğine girmek
demektir. O insanların yarı
insan yarı maymun çocuklar
doğurmasına sebep olabilirsi-
niz. 3 kulaklı 5 gözlü yaratıklar
doğmasına yol açabilir" diye
konuştu.

Milli Eğitim Bakanı 
Mahmut Özer,
“15 bin yeni atama, ek
atama değil bu. 2020
KPSS'sine girenler diyor ki
2021'ler bu hakkı 
kullanmasın. Süresi 
geçmemiş tüm adaylara
başvuru hakkı tanıdık.
Tüm öğretmenlerimize
eşit bir şekilde kapı açtık.
En yüksek puanda olan
öğretmeni sisteme dahil
etmeye çalışıyoruz" 
bilgisini verdi. 

Abdülhamit
Gül

Fatih
Erbakan



M alatya Haçova Köyü Kültür ve Daya-
nışma Derneği, Dernek Başkanı Hay-
dar Durmuş'un ev sahipliğinde Maya

Marin Restoran'da kahvaltı etkinliği ve geleneksel
aşure gününü düzenledi. CHP İBB Meclis Üyesi
Alaeddin Aktay ve Beylikdüzü Meclis Başkanve-
kili Serdal Mumcu'nun da katıldığı etkinlikte ko-
nuşan Dernek Başkanı Durmuş, Haçovalılar
olarak sahip oldukları kültüre her zaman sahip çı-
kacaklarını vurguladı. Durmuş, “Geleneksel aşure
töreninde siz değerli köylülerimizle olmaktan çok
mutluyum. Hepinizin ayağına sağlık. değerli bü-
yüklerimiz, önderlerimiz kendinden her iyilikten
bahsetmiş bizler de şimdiki gençlerimizle elimiz-
den geldiği kadar bu geleneği devam ettirmeye ça-
lışacağız. Maddi ve manevi desteğini eksik
etmeyen köylülerimize yeni yönetim adına çok te-
şekkür ediyorum. gençlerimizi örnek olması adına
yanıma davet ediyorum. Maddi açıdan hiçbir des-
tek beklemeksizin manevi destek adına gençleri-
mizi derneğimize üye olmaya davet ediyorum”
dedi.

Var gücümüzle çalışacağız

Haçova için var güçleriyle çalışacaklarını anlatan
Serdal Mumcu ise şu ifadeleri kullandı; “Biz siya-
setçiler konuşmaya başlarken hep hanımefendiler,
beyefendiler diye başlarız. insan kendi akrabasının
dostunun yanında olunca merhaba diyerek söze
başlamak daha güzel oluyor. Biz İstanbul'da top-
lumumuzu siyaseten yansıtmak için var gücü-
müzle çalışmaya devam edeceğiz. Türkiye'de
alışılmış siyasetin dışında çalışmaya gayret ediyo-
ruz. Bundan dolayı toplumuzun sororunlarının
bize ulaşmasını istiyoruz. Biz de elimizden geldi-
ğince o sorunları çözeceğiz. Türkiye'nin hatta
dünyanın diyebilirim, en güzel Cem ve Kültür Evi

Beylikdüzü Kavaklı'da açılacak. Orada da hiz-
metlerimiz devam edecek. Aşure programımı

için emeğe geçen herkese teşekkür ederim.”

BARIŞ KIŞ
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Malatya Haçova Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği,
Beylikdüzü Maya Marin Restoran'da geleneksel aşure
günü düzenledi. Etkinlikte konuşan Beylikdüzü
Belediyesi Meclis Başkanvekili Serdal Mumcu, 
memleketi olan Haçova'nın tanıtımı için 
çalışmaya devam edeceğini belirterek, 
“Memleketimizi her alanda temsil etmeyi
sürdüreceğiz” diye konuştu

HACOVA’YI SUREKLI
TEMSIL EDECEGIZ GOP'ta hayaller

gerçek oldu
BESYO sınavlarına, Gaziosmanpaşa Belediyesi
Spor Akademisi Hazırlık Kursları’nda aldıkları
eğitimlerle hazırlanan 21 öğrenciden 15’i
üniversite hayallerine kavuştu

Gaziosmanpaşa Belediyesi’nin, bu yıl
başlattığı spor akademisi hazırlık kurslarına
katılan gençler büyük bir başarıya imza attı.

Belediyenin spor tesislerinde bir yıl boyunca Beden
Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) sınavlarına ha-
zırlanan Gaziosmanpaşalı gençler, üniversitelerin
Beden Eğitimi Öğretmenliği, Spor Yöneticiliği, Antre-
nörlük ve Rekreasyon bölümleri için zorlu bir hazırlık
dönemi geçirdi. Uzman antrenörler eşliğinde yıl boyu
yoğun ve yorucu antrenmanlar yapan gençler, önce
yükseköğretim kurumu sınavına ardından da üniversi-
telerin yetenek sınavlarına girdi. Sınavlar neticesinde 21
öğrenciden 15’i hedefledikleri üniversitelere yerleşme-
nin mutluluğunu yaşadı. Beden Eğitimi Öğretmenliği
bölümünü kazanan Nurdan Dilmen, “Çocukluğum-
dan beri spora hep yatkınlığım vardı. Bu yüzden sürekli
sporla alakalı bir bölüm istedim. Belediyenin spor aka-
demisi olduğunu sosyal medya hesaplarında gördüm
ve başvurdum. Burada hangi okula nasıl girebileceğim
hakkında birçok bilgi öğrendim. Hocalarım çok yar-
dımcı oldular. Belediyenin spor salonlarında ve millet
bahçesinde çalışmalar yaptık. Hocalarıma yardımların-
dan dolayı çok teşekkür ederim” dedi.

Oldukça mutluyum

Antrenörlük bölümünü kazanan Yılmaz Esmer,
“Sporcu geçmişim vardı ve sporda belli hayallerim, he-
deflerim vardı. O yüzden bu bölümü seçtim. Hazırlık
kurslarına ilk başta salon antrenmanları ile başladık
daha sonra ormanda kroslarla beraber kendimizi geliş-
tirerek, seviye seviye yükselttik. Gaziosmanpaşa Beledi-
yesi’ne ve emeği geçen tüm hocalarıma teşekkür etmek
istiyorum” diye konuştu. SEMANUR POLAT
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CHP İBB Meclis
Üyesi Alaeddin
Aktay da etkinlik
nedeniyle oldukça
mutlu olduğunu
söyledi. Haço-
va'nın temsilinin
ve böylesi etkin-
liklerle adından
söz ettirmesinin
çok değerli oldu-
ğunu anlatan Aktay, “Bunun üzerine çok ekle-
yecek bir şeyim yok. Emeği geçen herkese
teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Çok güzel bir gündü

Beylikdüzü Meclis Başkanvekili Serdal Mumcu, “Biz İstanbul'da toplumumuzu siyaseten yansıtmak için var gücümüzle
çalışmaya devam edeceğiz. Türkiye'de alışılmış siyasetin dışında çalışmaya gayret ediyoruz. Bundan dolayı 
toplumuzun sororunlarının bize ulaşmasını istiyoruz. Biz de elimizden geldiğince o sorunları çözeceğiz” dedi.

Türkiye Değişim Par-
tisi Beylikdüzü İlçe Baş-
kanlığı, partiye yeni

katılan isimlere rozet takdim ede-
rek, hoş geldiniz dedi. Beylikdüzü
İlçe Başkanı Alev Keser'in ev sahip-
liğinde gerçekleşen toplantıya TDP
İl Başkanı Yusuf Polat da katıldı.

TDP'nin her geçen gün büyüdü-
ğünü ve güçlü bir Türkiye partisi
olduğunu kaydeden Alev Keser,
“Başarmak inanmakla başlar. He-
yecanla çıktığım bu yola önce sev-
gili genel başkanım Sayın Sarıgül'e
olan inancımla çıktım çünkü ken-
disi bir ilçe belediye başkanlığı ya-

parken tüm Türkiye'ye kendini ta-
nıtmış ve hatta dağa taşa çare  Sa-
rıgül yazdırmıştır. Değişmeyen tek
şey değişimdir ve ben her biri birbi-
rinden değerli başkan yardımcıla-
rımla gözbebeğim Beylikdüzü'nde
değişime başladık. Bu yolda  bir-
likte yürürken kendimize yeni yol

arkadaşlar edindik, çeşitli siyasi
partilerden üye ve aktif görevler de
istifa ederek bizimle değişim yo-
lunda yürümeye başlayan değerli
yol arkadaşlarım tekrar hoşgeldi-
niz. Hepimize hayırlı uğurlu olsun”
dedi.

Umudu biz yeşerteceğiz

TDP'nin umudu yeşerten parti ola-
cağının altını çizen Yusuf Polat da
“Sadece bir lider var o lidere de biz
sahibiz. ne olursa kadro güçlü ol-
malı. Kadro yoksa o liderlik düşer.
Projeler olacak kadro da o projeleri
yönetecek. Liderin de o inisiyatifi
koruması gerekecek. Başarı odaklı-
yız. Bunu da başaracağız. Umudu
yeşertecek bir parti varsa Türkiye
Değişim Partisi'dir. Çok kısa sürede
kurulumuzu yaptık ve hazır hale
geldik. Genel Başkanımız Mustafa
Sarıgül adaylığını açıkladı. Her
yerde delege oylarıyla seçim yapılır
ve biz buna itiraz ediyoruz. Tüzü-
ğümüzde de genel başkanı üyeler
seçer diye bir maddemiz var. Bunu
yaşatmak adına gelecek hafta İs-
tanbul il binamızda sandıklarımızı
tutuyoruz. Çıkacak bütün adaylara
başarılar diliyorum. Bu ülkeyi yö-
netenlerin kafasının karıştığı gibi
bizim de kafamız karışacaksa, bize
o imkanlar verilmesin. Gençleri-
mizle Beylikdüzü'nde yeni bir si-
nerji yaratacağız. Beylikdüzü'nde
sadece yanlışları bulmak değil o
yanlışlara çözüm bulmak da gere-
kiyor. Beylikdüzü'nde ilçe kadın
başkanımız Alev Keser'le daha
güçlü bir mücadeleye devam ede-
ceğiz” ifadelerini kullandı. 
BARIŞ KIŞ

TEK LiDER SARIGUL
Türkiye Değişim Partisi

(TDP) İstanbul İl Başkanı
Yusuf Polat, Beylikdüzü İlçe

Teşkilatı'nda partililerle
buluştu. Beylikdüzü İlçe
Başkanı Alev Keser'in ev
sahipliğinde gerçekleşen

toplantıda konuşan Polat,
“Bizim için tek bir lider var.
O da Mustafa Sarıgül” dedi

Ekmekler çöpten çıkıyor
Beykoz’da temiz çevre için yürütülen “Ekmeğini Çöpten Çıkar” Projesi, “Avrupa Yerel Demokrasi Haftası” kapsamında yerel
demokrasiye ve çevreye kaktı sağlayacak. Etkinliklerle dünyayı tehdit eden çeşitli çevre sorunlarına dikkat çekilecek

avrupa genelindeki ülkelerde kut-
lanan “Avrupa Yerel Demokrasi
Haftası”yla  her yıl farklı temalarda

düzenlenen çeşitli etkinliklerle vatandaşların
yerel yönetimlere demokratik ve aktif katılımı
amaçlanıyor.  Bu yıl
“Çevreyi Korumak: 
Yerel Topluluklar Hare-
kete Geçiyor” temasıyla
yapılacak etkinliklerle
dünyayı tehdit eden çe-
şitli çevre sorunlarına
dikkat çekilmesi ve vatan-
daşların çözüm odaklı
projelerde yer alması
planlanıyor. Beykoz 
Belediyesi tarafından
“Sıfır Atık” hedeflerine
uygun yürütülen “Ekme-
ğini Çöpten Çıkar” pro-
jesiyle ilçe sakinleri her 5
kg’lık ambalaj atık karşılı-
ğında 1 ekmek alıyor,

sürdürülebilir çevreye ve aile bütçesine katkıda
bulunuyor.

Çevre için atma ayır

Çevreye duyarlı vatandaşların kaynağında ay-

rıştırarak biriktirdikleri kağıt, karton, plastik,
metal ve cam atıkları çöpe gitmek yerine
ekmek olarak sofralara geri dönüyor.  “Atma
Ayır!” sloganıyla yürütülen projeyle toplanan
ambalaj atıkları Beykoz Belediyesi tarafından

geri dönüşüm tesislerine
gönderilerek ekonomiye
kazandırılıyor. Atıkların
geri kazanılmasıyla aynı
zamanda atmosfere sera
gazı salınımı önleniyor,
daha çok ağaç kesilmek-
ten kurtuluyor, elektrik
enerjisinden ve atıklar için
gerekli depolama alanın-
dan tasarruf sağlanıyor.
Beykoz Belediyesi “Avrupa
Yerel Demokrasi Haftası”
boyunca yapılacak du-
yuru ve tanıtım çalışmala-
rıyla daha çok vatandaşın
katılımını ve bilinçlenme-
sini amaçlıyor. 

BAŞAKAY eğitim aldı
Başakşehir Belediyesi, eylül ayının 2.
haftasında kutlanan Dünya İlk Yardım
Günü münasebetiyle, afetlere karşı müca-

dele kapsamında kurduğu BAŞAKAY’ın yeni gönül-
lüleri ve belediye personeli için temel ilk yardım
semineri düzenledi. Katılımcılara belgelerini Başakşe-
hir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu verdi. Başakşehir
Belediyesi’nin afetlere karşı mücadele kapsamında
kurduğu BAŞAKAY’ın yeni gönüllülerine ve belediye
personellerine yönelik temel ilkyardım semineri dü-
zenlendi. Dünya İlk Yardım Günü kapsamında, bir
kaza anında ilk müdahalenin önemine dikkat çekmek
için gerçekleştirilen seminerin katılımcılarına belgele-
rini Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu
verdi.

İlk müdahalenin önemini sahada gördük

İlk yardımın önemine dikkat çeken Başkan Kartoğlu,
“BAŞAKAY’ımızın ilçemizde yürüttüğü eğitim çalış-
malarını yanı sıra hem sahadaki faaliyetleri, hem de
son zamanlarda istemesek de karşılaşmak duru-
munda kaldığımız doğal afetlerden dolayı yapmış ol-
duğunuz mücadele gerçekten takdire şayandı.
Özellikle afet bölgelerinde gösterdiğiniz üstün gayret

nedeniyle her bir arka-
daşımıza teşekkür edi-
yorum. Bu işler
gönüllülükle olur. Bu
işi hissetmemiz gere-
kir. Ne zaman, ne ya-
şayacağımız belli
olmuyor. Her türlü
duruma hazır olmalı-
yız” diye konuştu. 

Projeyle toplanan ambalaj
atıkları Beykoz Belediyesi
tarafından geri dönüşüm
tesislerine gönderilerek
ekonomiye kazandırılıyor.
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DEVA Partisi yönetici-
leri, kendilerini karşıla-
yan yaklaşık 500 partili

ile yakından ilgilendi. Deva Partisi
Esenyurt İlçe Başkanı Halis Kah-
riman, Esenyurt teşkilatı olarak
yapılan ziyaretten büyük memnu-
niyet duyduklarını söyledi. Kahri-
man, DEVA Partisi’nin
Esenyurt’ta çok güçlü bir şekilde
ilerlediğini dile getirdi. Genel Baş-
kan Başdanışmanı İkram Dinçer
ise görmüş olduğu tablodan do-
layı çok mutlu olduğunu ifade
ederek tüm teşkilat çalışlanlarına
teşekkürlerini sundu. Seçim İşleri
Başkanı ve Parti Sözcüsü Av. İdris
Şahin de Esenyurt teşkilatını çok
yakından takip ettiklerini, teşkila-
tın çalışmalarının diğer tüm teşki-
latlara örnek teşkil ettiğini ifade

etti. Şahin, son yaşanılan siyasi ve
yönetim krizine değinerek, artık ik-
tidarın gitme vakti geldiğini söy-
ledi. 
Kahriman'a teşekkür etti

Toplantının son konuşmasını
DEVA Partisi Genel Sekreteri Me-
deni Yılmaz yaptı. Teşkilatın çalış-
malarından ve emeklerinden ötürü
ilçe başkanına teşekkürlerini ileten
Yılmaz, Esenyurt İlçe Başkanlı-
ğı’nın çalışmalarını örnek göstere-
rek DEVA Partisi’nin seçimlerde
çok ciddi bir oy alacağına emin ol-
duğunu dile getirdi. Parti üyelerine
ve gönüllerine teşekkürlerini ilet-
tikten sonra soru-cevap kısmına
geçildi. Toplantı sonunda DEVA
partililer parti binası önünde ha-
tıra fotoğrafı çekildi. 

Ç atalca Belediyesi Cem Kara Yaşam Vadisi
geçtiğimiz gece muhteşem bir şölen ile
açıldı. Herkes ordaydı da bir kişi hariç!

CHP İlçe Başkanı Mehmet Çoban! Neyse ona daha
sonra geleceğim. 

Çatalca Belediye Başkanı Mesut Üner’in körü
körüne siyaset yapmadığını bir defa daha görmüş
olduk. Bu ilçede yaşayan bir birey gibi davranarak,
vefanın ne olduğunu gösterdi cümle aleme. Dedi ki
“CHP’li olmuş, İYİ Partili olmuş hiç fark etmez,
Bu ilçeye belediye başkanlığı yapmış ise ne onun is-
mini bir yerlerde yaşatırım” Yaşam Vadisine Cem
Kara, Yaşam Alanına İsmail İp ismini verdi. 

Bu bugün körü körüne siyaset yapıp, kaçıncı
Selim bilmem ama, yeni bir vaka olanlara ders ol-
ması gerekirken, youtube sayfalarında yayınlanan
yalan yanlış cümleler ile dolu röportajların sahip-
leri hiç nasibini alamıyor. 

E normaldir. Bu ilçe ile alakası olmayanların
karşısında isteyen istediğini, katmerli yalanlar ile
söyleyebiliyor. Düşünsenize şöyle bir cümle “ Cem
Kara Yaşam Vadisini Biz Yaptık. Onlar Süslüyor”

Komedinin dibe vurduğu bir röportaj. Hakikaten
komedi. Böyle bir komedini baş rol oyuncusu ile il-
gili söyleyeceğim tek söz, çok toy bir siyaset anla-
yışı. Çok değil ha! Kısa bir süre önceki geçmişte,
bir zat vardı, yalanı bol, kötülemesi dillere des-
tan… Kayboldu gitti Çatalca’nın siyasi tarihinin
içerisinde. Siyaset tarihinin sayfalarında ismi cismi
geçmeyeceklerden olmamak için bu halka yalan ile
gelmeyeceksin. Hakikaten kaybolur gidersin. 

Çatalca Belediyesi Cem Kara Yaşam Vadisi
daha geçtiğimiz yıla kadar derenin etrafı plastik
parmaklıklar ile kapatılmış, sadece yürüyüş yolu
olarak kullanılan ki hatta çok bayır olduğu için ter-
cih edilmezdi, bundan ibaretti. Bugün şimdi kalkıp
Mesut Üner ne yaptı ki, biz zaten yapmıştık
demek, gözleri bağlı körebe oynayan çocuk gibi si-
yaset yapmaktır. İlk adımı atmak ile tamamını
yapmak arasındaki farkı tüm Çatalca halkı görür-
ken birilerinin kör ve sağır gibi hareket etmeleri
bence siyaset değil. 

Neyse adam zaten röportaj değil, bildiğin geyik
yapmış. 

Muhteşem bir açılış oldu. Cem Kara’nın ailesi-
nin mutluluğu gözlerinden okunuyordu. Ve yukarı-
lardan bir yerlerden bizi izleyen Cem Kara
Başkan’ın da ruhunun mutlu olduğunu düşünüyo-
rum. Allah gani gani rahmet eylesin. İsmine yakışır
bir projeye ismini verenlerden de razı olsun. Ça-
talca Halkımıza yıllardır özlemini duyduğu yaşam
alanı da hayırlı ve uğurlu olsun… 

İ stanbul İtfaiyesi'nin ilk kadın itfaiyeci-
lerinin de aralarında olduğu 208 itfai-
yeci 560 saatten oluşan 5 aylık zorlu

eğitimlerini tamamladı. İstanbul'un yeni it-
faiyecileri için Sultangazi Cebeci Spor
Kompleksi'nde mezuniyet töreni düzen-
lendi. Törene İBB İtfaiye Daire Başkanı
Remzi Albayrak, İBB Genel Sekreteri Can
Akın Çağlar ve itfaiyecilerin yakınları ka-
tıldı. Tören saygı duruşu, İstiklal Marşı
okunmasıyla başladı. Mezun olan itfaiye-
ciler törende motopomp yarışları, engelli
koşu parkuru ve kancalı merdivenle kule
tırmanışı gibi spor gösterileri
gerçekleştirdi.

37 kadını mezun ettik

İBB İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albay-
rak, "Bugün 37 kadını mezun ettik. Aday
memuru ve itfaiye eri olarak yarından iti-
baren birliklerimize katılacaklar. Mezuni-
yet töreni kapsamındaki yarışmalarda
özellikle kadın itfaiyeci arkadaşlarımızı
mutlaka yarışması ve güçlerini göstermesi
gerektiğini düşünerek programa dahil

ettik. Bir kadın arkadaşımız da üçüncü
oldu. Bu, kadının her anlamda başarılı
olabileceğini gösterdi. Daha önce itfaiye
sadece erkek mesleği olarak düşünülü-
yordu. Ancak bunu kadınların da yapabi-
leceğini göstermiş olduk" dedi.

Bırak ve pes et dediler

Zorlu bir süreçten geçerek itfaiyeciliğe
adım attığını belirten Dilara Karabulut
(25) "Lise ve üniversite döneminde itfaiye
bölümünü okudum. Üniversiteden sonra
yaklaşık 5 yıl boyunca kadın alımı olma-
dığı için atanamadım. Artık bırak ve pes et
dediler. Ben pes etmedim. Bu mesleği rafa
kaldırdım ama çöpe atmadım. En so-
nunda da başardım bunu. Yaklaşık 1.5 yıl
hem çalışıp hem sınava hazırlandım. Ola-
bileceği ihtimaline göre hazırlandım. Olur
diye bir şey yoktu bizim için. Parkuru ba-
şarıyla bitirdim. Kendimle gurur duyuyo-
rum. Bu ailenin içine girdiğim için çok
mutluyum. Çok büyük heyecan var. İstedi-
ğim meslekte olmak çok güzel. Bu mesle-
ğin bazı zorlukları olacak ama bu aileye

girdiğim için bu zorlukların hepsinin üste-
sinden gelebileceğimize inanıyorum" şek-
linde konuştu.

Her yangın bir tecrübe

Törende düzenlenen yarışmalarda 1. olan
itfaiye eri Veysel Çelikal (25) "İstanbul İt-
faiyesi'nin bir üyesi olmak benim için çok
güzel oldu. Birçok şehirde mülakatlara
girip İstanbul'u kazandım. Bunun için çok
mutluyum. Eğitimleri başarıyla bitirdim.
Bugün de finali yapıyoruz. Eğitmenlerimiz
ile bir aile gibi olduk. Çok heyecanlı ve bir
o kadar da stresli bir iş. O yüzden buna
adapte olmak için zorlu eğitimlerden geç-
tik. Ancak bu işi sevdiğim için daha mutlu
ve zevkli bir şekilde yaptım. Bölümü birin-
cilikle bitirdim ve bu da beni çok mutlu
etti. Bütün hocalarıma teşekkür ediyorum.
Olaylarla birebir temas halinde olacağız.
Gerekli eğitimleri aldık ama her yangın
ayrı bir tecrübe olacak. Ayrı bir heyecan
taşıyacak. İnsanları ve hayvanları kurtar-
mak için elimden gelen ne varsa bunu so-
nuna kadar yapmak istiyorum" dedi.

Herkese yardım etmeliyiz

3. olan kadın itfaiyeci Cansu Tuna Şahin
(30) ise göreve başlamak için hazır oldu-
ğunu ifade ederek, "Bu şerefli teşkilatta
olmaktan gurur duyuyorum. 5 aya yakın
eğitimimizi tamamladık. Çok heyecanlı-
yız. Bugün tören de ayrıca coşkuluydu.
Daha çok motive olduk. Kardeşlik esa-
sına dayalı, ufak çaplı yarışlarımız oldu.
Güzel geçti. Eğitimi üçüncülük derece-
siyle tamamladım. Heyecanlıyım. Elimiz-
den geleni yaptık. Bütün arkadaşlarımız
emek verdi buna. Ben onları temsil ediyo-
rum. Hepimizin ayrı ayrı emeği var. Eği-
tim boyunca zorlu ve disiplinli bir eğitim
sürecinden geçtik. Tüm eğitmenlerimize
gönülden teşekkürlerimi sunuyorum.
Bundan sonra yardıma muhtaç herkese
elimizi uzatmaya çalışacağız. Güzel şey-
ler olacak. Herkese yardım elini uzat-
maya hazırız" diye konuştu. Törenin
ardından dereceye giren itfaiye erlerine
İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar
tarafından ödüller verildi. DHA

Kurmaylar Esenyurt’ta
Deva Partisi Esenyurt İlçe Teşkilatı, parti kurmaylarını ağırladı. DEVA Partisi Genel Sekreteri Medeni Yılmaz, Seçim
İşleri Başkanı ve Parti Sözcüsü İdris Şahin ve Genel Başkan Başdanışmanı İkram Dinçer’i çok sayıda partili karşıladı

208 ITFAIYECI 
GOREVE HAZIR
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesinde görev
yapacak 37'si kadın 208 itfaiyeci 5 aylık eğitimlerinin ardından mezun oldu

Savcılık
itiraz

etti

Maltepe’de kaldığı rezidansta ölü
bulunan 24 yaşındaki Sedanur'un,
yanında bulunan şüpheli Serdar

Yazıcı’nın ‘kuvvetli suç şüphesine’ rağmen adli
kontrolle serbest bırakıldığı öğrenildi.
DHA’nın ulaştığı bilgilere İstanbul Anadolu 6.
Sulh Ceza Mahkemesi, savcılığın tutuklanma-
sını talep ettiği şüpheli Serdar Yazıcı hakkında,
"Atılı bulunan suçun niteliği her ne kadar kuv-
vetli suç şüphesi mevcut ise de bunun tutuk-
lama kararı verilebilmesi için yeterli olmaması,

şüphelinin uzun süredir aynı adreste oturuyor
olması, iş sahibi olması" gerekçeleriyle tutuk-
lama kararı vermedi. Öte yandan Serdar Yazı-
cı'nın adli kontrol tedbiriyle serbest
bırakılmasına savcılık itiraz etti.

Uyuşturucu içmişler

Sedanur Şen’in 9 Eylül’de Maltepe’de bir rezi-
dansta ölü bulunmasıyla ilgili soruşturmada
mahkeme, savcılığın tutuklama talebine rağ-
men, "kuvvetli suç şüphesi olduğu" tespiti ya-

parak adli kontrol kararı verdi. Mahkeme ka-
rarında şüphelinin "uzun süredir aynı adreste
oturduğunu, sabit ikametgahı, iş sahibi oldu-
ğunu, delillerin büyük oranda toplanmış ol-
masını, kaçacağına ve delilleri karartabile-
ceğine ilişkin dosyaya yansıyan bilgi, belge ve
iddianın bulunmaması" gerekçe gösterdi.
Şüpheli Serdar Yazıcı’nın mahkemede verdiği
ifade de ortaya çıktı. Şüpheli Serdar Yazıcı, 10
gün önce tanıştıklarını, otel odasını Sedanur
Şen’in tuttuğunu ve burada birlikte uyuştu-

rucu aldıklarını ileri sürdü. Cinsel ilişkiye gir-
dikten sonra Sedanur Şen’in annesinin ara-
ması nedeniyle otelden ayrıldıklarını söyleyen
Şüpheli Serdar Yazıcı, daha sonra mesaj gön-
dererek kendisini almasını istediğini anlattı.
Genç kadını önce Beşiktaş’a bıraktığını daha
sonra birlikte Taksim’e gittiklerini söyleyen
şüpheli Serdar Yazıcı, Sedanur’un Taksim’den
sıvı uyuşturucu aldığını, sonra birlikte otele
döndüklerini, birer bardak içtiklerini ileri
sürdü. 

Bahadır SÜGÜR
HAYATIN GERÇEKLERİ

gercekcatalca@gmail.com

Adına yakıştı 
be Cem Başkan…

Gençler için buluşma
yeri eğitim merkezi
Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, yeni
eğitim ve öğretim yılının başlamasının ardından,
tüm Başakşehirli gençleri ilçe genelinde bulunan
bilgievleri, gençlik merkezleri ve kütüphanelere
davet etti. Başkan Kartoğlu, eğitim merkezlerinin
gençlerin buluşma noktası olduğunu söyledi

BaşakşehirBelediye Başkanı Yasin
Kartoğlu, 2021-2022 Eğitim ve Öğretim
Yılı’nın başlamasının ardından ilçe gene-

linde bulunan eğitim merkezlerinin başında yer alan
Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bilgievi’ni ziyaret
etti. Kültür sanattan akademik derslere kadar birçok
alanda eğitimlerin verildiği bilgievlerinden gençleri is-
tifade etmeye çağırdı. Başakşehir Belediyesi olarak
gençlerin eğitimlerine katkı sağlamaktan mutluluk
duyduklarını belirten Başkan Kartoğlu, “Başakşehirli
gençlerimiz için üretiyor, geliştiriyor, eğitimlerine rol
model olacak projeler hazırlıyoruz. Gençlerimizin bil-
giye kolay ve hızlı bir şekilde ulaşmaları adına ilçemi-
zin dört bir yanına bilgievleri, gençlik merkezleri ve
kütüphaneler yapıyoruz. Kültür sanattan akademik
derslere, kütüphanelerden ders çalışma alanlarına
kadar birçok imkânı tek çatı altında topluyoruz.” diye
konuştu.

Tüm önlemleri aldık

Eğitim merkezlerinin tamamında Kovid-19 tedbirleri-
nin alındığını söyleyen Başkan Kartoğlu, “Maske,
mesafe ve temizlik konularında tüm önlemlerimizi
aldık. Eğitim merkezimize gelen tüm gençlerimizin
ateşlerini ölçüyor, maske takmalarına dikkat ediyor ve
en az 2
metre me-
safe kuralına
uymaları
yönünde bil-
gilendirme
yapıyoruz.”
şeklinde 
konuştu.

Zorlu bir süreçten geçerek itfaiyeciliğe adım attığını belirten Dilara Karabulut (25) "Lise ve
üniversite döneminde itfaiye bölümünü okudum. Üniversiteden sonra yaklaşık 5 yıl boyunca
kadın alımı olmadığı için atanamadım. Artık bırak ve pes et dediler. Ben pes etmedim” dedi. 
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T EKNOLOJİNİN YAPTIKLARI 
AÇISINDAN İNSAN 
İnsan diye adlandırılan varlığın insanlık ta-

rihine bir göz attığımızda kısaca şunları görürüz.
İnsan ilkel yaşamdan teknolojiyi keşfederek kurtuldu:
On binlerce yıl dağ, mağara, çöl hayatı yaşadı. Ellerin
maharetini keşfedince değişim başladı. 

Önce taşı yonttu, sonra demirle aşkı sanayiyi ya-
rattı. Bilişim çağında dijitalleşme ile işin zirvesine
ulaştı. (Şimdilik bu zirvede, sonra nereye gidecek, bir
muamma!) 

İnsanoğlu zamanla her bakımdan zenginleşti, “zen-
ginlik” başını döndürdü, insanlıktan çıkıp tanrı olmak
istiyor şimdi. Peki bu nasıl oldu?

Her şey bir çitle başladı!

İnsan akıllı bir varlık olmasıyla övünür. Oysa akıl
tek başına bir halt değil; nitekim kimse aklıyla duvara
bir çivi bile çakamaz. Aklın dışarıya uzantıları var;
bunların başında el gelir. Aslında insan, son tahlilde
eldir diyebiliriz. 

İlkel bir memeli ve de hayvanlar aleminin bir üyesi
iken (yukarıya doğru avlanırken) zaman içinde dik
omurgalı hale geldi. Ayakları üstünde kalınca eller
boşa çıktı ve ellere bakıp fark etti. 

Avını daha kolay avlamak için bir sopanın başına
sivrilttiği bir taşı bağlayınca bir balta meydana ge-
tirdi, bu onun ellerle yaptığı ilk alet oldu. Bunu diğer-
leri izledi. Bununla daha kolay ve etkili avlanmaya
başladı. Bu sayede mağaradan düze indi, geliştirdiği
tekniklerle artık fazla avladıklarını biriktirdi. 

Biriktirmek onu yerleşik hayata geçirdi. Diğerleri bu
biriktirdiklerine göz koydu. O da bir toprak parçasının
etrafını (karşıt cinsten biriyle birlikte) çitle çevirip yurt
edindi, böylece ilk güvenli bölge ve aile nüvesi ve ilk
tarım toplumu başladı. Bu yaklaşık sekiz bin yıl sürdü. 

Çitten buhara geçti!

İkinci önemli teknolojik atılımı kendisinin ve evcil-
leştirdiği hayvanların gücünün yerine buhar gücünü
keşfetmesiyle oldu. Yanı sıra demiri eğip büktü, fabri-
kalar kurdu. Bu hem üretimi hem yaşam biçimini kök-
ten değiştirdi. Bu sanayi ve endüstri ile serüveni de
yaklaşık iki yüz yıl sürdü. 

Sonra bununla da kifayet etmedi. Artık daha ince

ve hızlı bir iletişim, ulaşım ve üretimin peşine düştü. 

Bilginin gücünü keşfetti

Bilgi/bilişim çağı (bir yarım asırlık zamanda) böyle
başladı. Daha bir asrı bile bulmadı. 

İnsanoğlu bu serüvende her bakımdan, çok değişti,
çok zenginleşti. 

Bu değişimi ve zenginleşmeyi bir örnekle açıklaya-
lım. Bir kilo kumu ele alalım. Kumu tarım toplu-
munda harç yapar duvarda kullanırsınız. Bir kilo kum
tarım toplumunda ancak bir sent eder. Sanayi toplu-
munda kumu cam yaparsınız. Camın hammaddesi
silis, silisin de kumdur. Müteşebbis bir kilo kumdan

yaptığı camı bir dolara satmaya başladı. Ardından bi-
lişim çağına sıçradı. Bilgi çağında ise o bir kilo kum-
dan bilgisayar çipi yapıp bilgisayarı bin dolara
satmaya başladı. Bir sentten bir dolara, bir dolardan
bin dolara, geometrik bir artış oldu. İşte size zenginli-
ğin kaynağı…

Şimdi de gözünü uzaya dikmiş

Bu hızlı değişim başını döndürdü şimdi başını göklere
dikmiş oralara gitmek, oralı olmak istiyor.  Bu nedenle
son elli yıldır başka bir maceranın içinde. Düşünsenize;
önce kol gücünü kullandı, sonra makine gücünü keşfetti,
şimdi de zihin gücünü kullanmaya başladı. 

İşte dijitalleşme çağı böyle başladı. Karasabanla
fabrikaya, oradan da bilgisayara geçti. Bilgisayardan
yapay zekaya geçti…

İnsan aklı arızalı mı yoksa!?

Şimdi artık demire akıl vermeye, akıllı demiri in-
sana çevirmeye çalışıyor. Farkına varmadan giderek
kendisi yarattığı şeye benziyor. Geldiği bu nokta da
artık ona yetmiyor. Binlerce yıl taptığı tanrılara ben-
zemek istiyor; bu nedenle tanrılaşmak peşinde koşu-
yor. Bir Amok Koşucusu gibi, başaracak mı yoksa işin
sonunda tükenecek mi belli değil. Yoksa aslında sahip
olduğu akıl arızalı mı?

YAPAY ZEKA VE TEKNOLOJİ KISKACINDAKİ İNSAN!Prof. Dr. Ahmet ÖZER
YÜZLEŞMEK...! 

ahmet.ozer@toros.edu.tr1

YAPAY ZEKA VE İNSAN 
İnsanoğlu akıllı olmakla yetinmeyip fazla akıllı

olmanın peşinde. Madem ben bu kadar zekiyim,
kendim kadar zeki yaratıklar yaratabilirim deyip bir
yapay zekâ üretme sevdası ile çılgınca ilerliyor. (Tabi
o buna ilerleme diyor.) 

Bazı filozoflar olan bitene bakıp, insanoğlunun
aslında ussal bir varlık olmadığını, ussal (rasyonel)
olmaya çalışan bir varlık olduğunu ileri sürüyorlar.
Çünkü yaptığı şey akıl karı değil. Ya ha bire şişirilen
balon bir gün patlarsa…!

Bu kapitalist aklın tamire ihtiyacı var?

İnsan eğer gerçekten ussal yani akılcı bir varlık
olsaydı böyle olmazdı. Akıllı bir varlık olarak ele
alınacaksa bu akıl durumunun çok da iyi bir durum
olmadığı ortada. Çünkü savaşların, işkencelerin, kendi
türünü yok etmenin, doğayı tahrip etmenin akıllı bir
varlığın işi olmadığı, olsa olsa ancak arızalı ve
sakat(lanmış) bir beynin ürünü olabileceğinin ortada
olduğu gibi. (O halde bu akılla övünmek yerine onu tamir
etmek daha evla değil mi?)  Her şey ayan beyan ortada.
Böyle giderse dünya yok olacak. Yok olacak bir dünyada
para pul, gelişme ve teknoloji kaç para edecek?

Dünya sos veriyor

Bu söylem bizce de pek de yabana atılacak bir şey
değil elbet. Gerçekten dal kırılmak üzere. Eee peki,
bindiği dalı kesmenin düzgün bir aklın sonucu olduğu
ileri sürülebilir mi?

O yüzden dışardan binlerce yıllık müdahalelerle
sakatlanmış durum düzeltilmeye çalışılıyor, ama maale-
sef gene de arıza devam ediyor. Asıl meselemiz bu..

Demiri insana çevirmek mi 
yoksa insanı mı tersine bükmek mi?

İşte alın son marifeti yapay zekayı, robotik insanlar
(siborglar) yapmayı. Aç gözlü kurtlar gibi doğaya
saldırmayı. Kendi türünü zevkle yok etmeyi. Kendini lider
diye lanse edenlerin her gün daha fazla insanı bir se-
ferde öldüren silahları yapmakla övünmesini. Bu nasıl bir
insan aklı, nasıl bir insanlık?

Bu irdelemelerimizle sakın teknolojik gelişmenin
karşısında olduğumuz anlaşılmasın. Bizim karşı çıktığımız
şey, köle ile efendinin yer değiştirme tehlikesi. Buna dikkat
çekmek istiyoruz. Ki buna da ramak kalmış gibi. 

Uyarılarımızın nedeni ise işler çığırından çıkmadan,
insan onurunun korunması ve önlem alınmasıdır.

BİLL GATES
VE YAPAY
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Yapay zekanın tehlikelerini sadece biz değil, diji-

tal dünyanın öncüleri de dile getiriyor. (Bunlara yeni
dünyanın yeni dijital oligarkları da diyebiliriz.) 

Dijital dünyanın öncülerinden cebimizdeki akıllı
telefonların mucidi Bill Gates’i ele alalım. Gates,
Stanford Üniversitesi’nde yeni kurulan İnsan Mer-
kezli Yapay Zekâ Enstitüsü’nün açılışında yaptığı
konuşmada, “Yapay zekânın atom bombası gibi
tehlikeli olduğunu; iki tarafı keskin kılıca benzedi-
ğini, yapay zekanın özellikle tıp ve eğitim alanında
önemli dönüşümlere ve gelişimlere yol açarken,
insan soyunun geleceğine büyük zararlar verebile-
ceği” uyarısında bulunuyor.

Yapay zekâ sayesinde sağlıkta, eğitimde, küre-
sel yoksulluğu önlemede önemli yararlar elde edi-
lecek kuşkusuz. Örneğin yapay zekânın ilaç
geliştirme süreçlerini hızlandıracağını ve sağlığa
daha büyük katkılar yapacağını da düşünülebili-
riz. 

Yapay zekâ asistanları öğretmenlere yardımcı
oluyor, öğrenciler daha eğlenceli eğitilebiliyor da
olabilirler. Ama eğer gerekli önlemler alınmazsa
kepçeyle insanlığa verdiklerini (bir defada) ka-
zanla geri alma tehlikesi vardır.

Tehlike çanları çalıyor

Son yıllarda yapay zekâ ile ilgili hem korku

hem umutlar artıyor. 
Yapay zekâ gibi hem gelecek vaat eden hem de

tehlikeli olan çok fazla teknoloji yoktur. 
Mesela nükleer silahın enerji olarak da kullanıl-

ması buna bir örnektir. Bugün yapay zekâ oyunlar
geliştirmek, reklam göstermek, fotoğraf tekniklerini
geliştirmek, hikâyeler yazmakta kullanılıyor. Ama
burada bir risk var, çünkü güçlü yapay zekâ sistem-
leri istemediğimiz davranışlarda bulunabilir, kendi
türümüzün de yok oluşuna doğru yönelebilir. Ama
bu risklere rağmen araştırmacılar gene de büyük bir
iştahla yapay zekâ sistemlerinin tüm yetenek ve be-
cerilerini son derece hızlı geliştiriyorlar.

Mahşerin dört atlısı iş başında

Niçin bu yapılıyor? Muhtemelen pek çok nedeni
var, kâr etmek, servet, şöhret elde etmek, uluslar-
arası rekabet gibi amaçları olabilir. 

Ama şu unutulmamalıdır ki getireceği yararlar
yanında pek çok riski de barındırıyor. Potansiyel
yararlarını düşündüğümüzde yapay zekâ çalışma-
ları şüphesiz ki durmayacaktır, daha ileri sistem-
lere doğru çalışmalar sürecektir, ama potansiyel
riskleri açısından baktığımızda bu çalışmaları dik-
katli ve sorumlu bir şekilde yapmadığımız taktirde
aynı derecede bir asimetri ile zararlara yol
açabilir. 

O halde ne yapmalı? Mesela uluslararası koordi-
nasyonlar olmalı. Bu konuda yasalara ihtiyaç var. 

Ayrıca yapay zekânın insanların tümüne gü-
venli ve yararlı olmasını sağlayacak politikalar ge-
liştirmek zorundayız. 

İş işten geçtikten sonra ah vah etmenin bir ya-
rarı olmaz. 

Son pişmanlık fayda etmez

Bakın Steve Jobs’ub son sözleri ibretle doludur.
İnsan yaşamın her türlü teknolojinin üstünde oldu-
ğunu vurgulamak açısından büyük bir anlam taşıyor,
ölmeden önce hasta yatağında söylüyor bunları. 

Onca teknik ve teknoloji kendisini eğri büğrü hale
getirip yatağa düştükten sonra “hanyayı konyayı” anlı-
yor, ama maalesef o zaman artık iş işten geçmiş oluyor.

Diyor ki hasta yatağında yatan Jobs: “İş dün-
yasında başarının zirvesine ulaştım. Diğer insanla-
rın gözünde, benim hayatım tam bir başarı örneği.
Ancak, çalışmanın yanında mutluluğu çok az ya-
şadım. Zenginlik ve varlık hayatın alıştığım bir
yönü oldu. Şu anda bir hasta yatağında tüm haya-
tımı gözden geçirirken, kıvanç duyduğum tüm
zenginlik ve tanınmanın ölümün karşısında soldu-
ğunu ve anlamsızlaştığını anlıyorum. …”

Peki illaki kurdun nefesini ensemizde hissettiği-
mizde mi güvenli ve sağlıklı yaşamayı düşünece-
ğiz? Ne yazık ki Jobs da olduğu gibi bir çoğumuz
için durum bundan ibarettir. 

Geç de olsa bunu anlayan ünlü teknoloji dehası
bakın son nefesini vermeden neler söylüyor: “Sü-
rekli olarak zenginliğin peşinde koşmak insanı
benim gibi eğri büğrü hale getiriyor. Ama ne kıy-
meti var bütün bunların? Kazandığım zenginliği
ve varlığı birlikte götüremiyorum. Birlikte götüre-
bildiğim tek şey sevginin oluşturduğu 
hatıralarım.”

Ve alternatifi olmayan telafisi mümkün olma-
yan, olmadı başa sarayım diyemeyeceğin tek şey
insan hayatı ve bu uğurda harcadığın doğru ya da
yanlış zamandır. 

Jobs; “Dünyada en pahalı yatak nedir biliyor
musunuz?” diye sorduktan sonra kendi sorusunu
kendisi şöyle cevaplıyor: “Dünyada en pahalı
yatak ‘hasta yatağıdır’ … Sizin için arabayı sür-
mesi için bir kişiyi kiralayabilirsiniz. Para kazan-
ması için bir kişiyi istihdam edebilirsiniz. Ancak
hastalığınızı sizin için taşıyacak kimseyi bulamaz-
sınız. Kaybedilen materyaller bulunabilir. Ancak
kaybolduğu zaman asla bulamayacağınız bir şey
var, o da Hayat’tır”.

Ne yazık ki bugün binlerce milyonlarca hayat
bu uğurda feda edilmektedir. 

NE YAPMALI?



K ovid-19 nedeniyle Mart 2020'den
bu yana büyük ölçüde çevrim içi
devam eden eğitim-öğretim süre-

cinde, yeniden yüz yüze eğitime geçildi.
Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı İlköğretim
Dairesine bağlı 125 okulda bu sabah ilk
ders zili çalarken, yarın ortaöğretim ve
meslek liselerindeki öğrenciler maske-me-
safe-hijyen kuralları çerçevesinde sınıflar-
daki yerini alacak. KKTC genelinde yeni
eğitim-öğretim yılı kapsamında, kamu ve
özel okullar dahil, yaklaşık 53 bin öğrenci
ile 5 bin 800 öğretmen okullara döndü.
Lefkoşa Gönyeli İlkokulunda düzenlenen
2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı açılış töre-
nine, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar,
Başbakan Ersan Saner, Milli Eğitim ve
Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, Gönyeli
Belediye Başkanı Ahmet Yalçın Benli, ida-
reciler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
Cumhurbaşkanı Tatar, burada yaptığı ko-
nuşmada, 2021-2022 Eğitim Öğretim Yı-
lı'nın açılış törenine katılmaktan büyük
mutluluk duyduğunu kaydetti. Tatar, "Pan-
demi sürecinde büyük sıkıntılar yaşanmış-
tır, KKTC bütün olumsuzluklara rağmen
bu işi çok iyi yönetmiştir ve şu anda hep
birlikte okullarımızdayız. Aşılanmayla bu
mesele bu ölçüde aşılacaktır. Şu anda
bütün okullarımızda yeni eğitim öğretim yı-
lına başlayacak çocuklarımızı gözlerinden
öpüyorum. Onlar bizlerin geleceğidir, on-
lara güveniyoruz ve seviyoruz. En iyi eğitim
almak sizlerin hakkıdır." dedi. Öğrencilere

okul yıllarının değerini bilmeleri yönünde
tavsiyede bulunan Tatar, öğrencilere, bu-
günlerin hayatlarının en değerli ve mutlu
günleri olduğunu söyledi. Tatar, ailelerin ve
KKTC'nin tüm imkanlarını öğrenciler için
kullandığını ifade etti.

Heyecanlanmamak elde değil

Başbakan Saner, öğrenci, öğretmen ve veli-
lere seslenerek, 2021-2022 yılında gerçek-

leştirilecek yüz yüze eğitim sürecinin hayırlı
olmasını diledi. Saner, "Bu tabloyu görüp
de heyecanlanmamak ve duygulanmamak
mümkün değil. Bizler de çocukken, sizler
gibi bu yollardan geçerek bu günlere kadar
geldik. Bizleri de sizlerin olduğu gibi değerli
öğretmenlerimiz yetiştirdi." dedi. Geçen yıl-
dan bu yana tüm dünyayı etkisi altına alan
Kovid-19 salgınının ortaya çıkardığı sorun-
larla uğraşmak noktasında büyük bir gay-

ret gösterildiğinin altını çizen Saner, bugün
bir özveri neticesinde hükümet, Milli Eği-
tim ve Kültür Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve
diğer katkı sağlayan kişilerin yoğun çalış-
malarıyla bugün yüz yüze eğitime geçildi-
ğini söyledi. "Çocuklarımızın mutluluğunu
yüzlerinden okunuyor. Hepsinin gözleri
pırıl pırıl." diyen Saner, hiçbir modelin yüz
yüze eğitimin yerini tutmadığını tecrübe
ederek yaşadıklarını ve bunan sonraki dö-
nemde hiçbir sıkıntı yaşanmaması adına
tüm önlemleri alacaklarını ifade etti.

Bu bir ekip işidir

Bakan Amcaoğlu, 2021-2022 eğitim ve öğ-
retim yılının herkese hayırlı olmasını dileye-
rek, Gönyeli İlköğretim Okulunun ilk
mezunlarından olduğunu kaydetti. Bugün
tam bir buçuk yıldır eğitime ve öğretime ve-
rilmiş aranın sona erdiğine ve çok önemli
bir adım atıldığına işaret eden Amcaoğlu,
emeği olan herkese teşekkür etti. Amca-
oğlu, "Bugün bu çocuklar burada toplan-
mışsa, 2021-2022 eğitim yılı her şeye
rağmen başlayacak noktaya gelmişse, her-
kesin bu çorbada tuzu vardır, bu bir ekip
işidir." dedi. Protokol konukları, konuşma-
ların ardından öğrencileri sınıflarda ziyaret
etti.Öğrencilerin okula girerken ateşleri öl-
çülürken, sınıf içerisinde de dezenfektan
kullandıkları görüldü.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 2021-2022 eğitim öğretim yılı,
yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri çerçevesinde başladı
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Eski İsrail Başbakanı
Binyamin Netanyahu'nun

yolsuzluk iddiaları 
nedeniyle yargılandığı
davaya 3 aylık aranın

ardından bugünkü
duruşmayla

devam edildi

Netanyahu yeniden yargı önünde
işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer
alan İsrail'e ait Kudüs Bölge Mahkeme-
sinde görülen duruşmaya, koltuğunu

kaybeden ve ana muhalefet saflarına geçen Netan-
yahu katılmadı. Netanyahu'nun başbakanlık koltu-
ğunu kaybetmesinin ardından yapılan ilk
duruşmada Wall News'in CEO'su Ilan Yeshua
dinlendi. Duruşmada Netanyahu'nun avukatları-
nın, Yeshua ve diğer figürler arasındaki kişisel ileti-
şimi gösteren delilleri mahkemeye sunması

bekleniyor.Yerel basında çıkan haberlerde, Netan-
yahu'nun avukatlarının, sadece müvekkillerinin
değil diğer bazı siyasiler ve iş adamlarının da ha-
berlerinin Walla News'de yer alması için girişim-
lerde bulunduğunu göstermeye çalıştığı belirtildi.

Tarihe geçti

İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit, 21 Kasım
2019'da Netanyahu hakkında üç ayrı yolsuzluk
dosyası nedeniyle dava açılmasını talep etmişti.

Görevdeyken yargılanan ilk İsrail Başbakanı ola-
rak tarihe geçen Netanyahu'nun ilk duruşması 24
Mayıs 2020'de, yine Kudüs Bölge Mahkemesinde
görülmüştü. Naftali Bennett'in liderliğindeki koa-
lisyon hükümetinin 13 Haziran'da güvenoyu al-
masıyla başbakanlık koltuğunu kaybeden
Netanyahu'nun avukatları dosyayı ve delilleri ince-
lemek için daha fazla süre talep etmiş, bunun üze-
rine mahkeme 16 Haziran'da davanın
ertelenmesine karar vermişti.

KKTC’de 
oKullAr ACıldı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığının 2021-
2022 Öğretim Yılı Planlaması içerisinde yer
alan Sağlık Planlaması kapsamında Bula-
şıcı Hastalıklar Üst Kurulunun kararları çer-
çevesinde koruma önlemleri ve bulaş takip
ve önleme prosedürü uygulanacak. Tüm
seviyedeki okullarda okul idarecileri tarafın-
dan, "Pandemi Kurulları" kurulacak ve bu
kurullar Sağlık Bakanlığı ile eşgüdümlü çalı-
şacak. Kovid-19 testi pozitif hasta ve te-
maslıların takibi Okul Pandemi Kurulu ve
Sağlık Bakanlığının temas ekibinin istişaresi
ile yürütülecek, Bakanlığın temas takip eki-
binin onay vermediği herkes görevinin ba-
şında olacak. Görülecek pozitif vaka
durumunda, "Pozitif Vaka ile Temas Proto-
kolü" devreye girecek. Bu protokol kapsa-
mında öğrenci, öğretmen ve diğer

görevliler için evden çıkmadan, otobüse
binmeden ve okula girmeden mutlaka
semptom sorgulaması yapılacak. Semptom
gösterenler okula alınmayarak, test yap-
maya yönlendirilecek. Sınıfta bir öğrencinin
semptom göstermesi halinde, öğrenci test
yaptırmak üzere yönlendirilecek ve test so-
nucu negatif ise okula dönecek. Yapılan ta-

ramalar sonucunda aynı sınıftan 3 veya
daha fazla kişinin PCR testinin pozitif çık-
ması halinde, sınıfın geri kalanı yakın te-
maslı sayılacak. Temaslılar aşılı ise 7,
değilse 10 gün süre ile evde izole olacak.
Öğrencilerin, yakın temaslı olduğu sürede
eğitimleri uzaktan eğitim şeklinde devam
edecek.

Okullarda sıkı Kovid-19 denetimi yapılacak

Almanya'da adaylar
canlı yayında kapıştı
Almanya'da, 26 Eylül'de yapılacak genel
seçimlerde yarışacak başbakan adayları
canlı yayında karşı karşıya geldi

Armin Laschet Olaf Scholz Annalena Baerbock 

Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin başbakan
adayı ve Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU)
Genel Başkanı Armin Laschet, Sosyal Demokrat Par-
ti'nin (SPD) başbakan adayı ve Maliye Bakanı Olaf
Scholz ile Yeşiller Partisi'nin başbakan adayı ve parti-
nin Eş Başkanı Annalena Baerbock, Alman Birinci
Televizyon Kanalı ARD ve İkinci Televizyon Kanalı
ZDF'nin ortak yayınında, Maybrit Illner ile Oliver
Köhr'ün moderatörlüğünde, mevcut gelişmeler ve ge-
lecekteki hedeflerine ilişkin soruları cevapladı. Seçim-
lerden sonra başbakan adaylarının hangi partilerle
koalisyon yapacağına ilişkin konu başlığıyla başlayan
yayında Laschet, Sol Parti ve Almanya için Alternatif
(AfD) Partisi ile kesinlikle koalisyon görüşmeleri yap-
mayacağını belirterek, "Demokratik partiler kendi ara-
larında konuşmalı. Biz birinci parti olmak için
mücadele ediyoruz." dedi.Yeşillerin adayı Baerbock ise
özellikle sosyal alanda SPD ile çok ortak yönlerinin
bulunduğunu vurgulayarak, Sol Parti'nin ise uluslar-
arası sorumluluğu almak istemediğini ifade etti. Baer-
bock, tüm demokrat partilerle koalisyon görüşmeleri
yapacaklarını, dış politikada ve iç güvenlik gibi konula-
rında Sol Parti ile ihtilaflarının bulunduğunu anlattı.
Scholz da halkın, seçimin nasıl sonuçlanacağına karar
vereceğini ve SPD'ye güçlü bir yetki verilmesi için çalış-
tığını dile getirerek, "Almanya'yı yönetmek isteyen, net
pozisyonlara sahip olmalı. Transatlantik iş birliğinden
yana olması, NATO'nun güvenliğimiz için vazgeçil-
mez olduğunu söylemesi ve güçlü bir Avrupa Birliğin-
den yana olması gerekir." değerlendirmesinde
bulundu. Prensiplerine ilişkin net konuştuğunu akta-
ran Scholz, bu prensipler çerçevesinde gelecekte hare-
ket edeceğini kaydetti.

Laschet ile Scholz arasında tartışma

Osnabrück Savcılığı tarafından kara para aklanması
iddialarının ardından başlatılan soruşturma kapsa-
mında bir hafta önce Maliye Bakanlığında yapılan
aramaların, seçimlerde partisinin başarısı için tehlikeli
olup olmayacağı sorusuna ilişkin de Scholz, bu ara-
maların Köln'deki Mali İstihbarat Dairesindeki (FIU)
iki çalışının doğru dürüst çalışmadığından dolayı ya-
pıldığını ve bakanlıkla ilgisinin olmadığını savundu.
Laschet ise, FIU'nun bağlı olduğu Maliye Bakanlı-
ğında savcılığın arama yapmasına karşın Scholz'un bu
şekilde olumlu konuşmasının bir mucize olduğunu be-
lirterek, şöyle devam etti: "Kara para denetlemesi
sizde. Bu kuruma (FIU) sahipsiniz. Eksiklikleri bildiği-
miz için seçim programımızda, bu kurumun, Federal
Kriminal Dairesine bağlanmasını istiyoruz. Siz daha
çok çalışanım var diyorsunuz, ancak daha az şey ay-
dınlatılıyor. Kara para aklamada o kadar az şey aydın-
latılıyor ki savcılık başka bilgiler lazım diyor. Hakim de
böyle bir arama yapılmasına izin veriyor. Sayın Scholz
bundan dolayı yargıyla ilgili aşağılayıcı konuşmanız
uygunsuzdur."

Büyük sorunumuz olurdu

Savcılık yetkilileri geldiğinde her şeyin ortaya konul-
ması gerektiğini ifade eden Laschet, Scholz'un sorum-
luluk taşıdığı başka olaylarının da bulunduğunu
savundu. Laschet "Benim maliye bakanım sizin gibi
çalışsa büyük bir sorunumuz olurdu." ifadesini kul-
landı. Bunun üzerine Scholz, rakibi Laschet'i olayları
çarpıtmakla suçlayarak, Maliye Bakanlığına yönelik
bir araştırmanın yapılmadığını, FIU'ya karşı yapılan
araştırma konusunda savcılığın bilgiler istediğini ileri
sürdü.

Aşırı sağ ve ırkçılıkla mücadele

CDU/CSU'nun başbakan adayı Laschet,
aşırı sağa karşı sınırlar çizdiğine
dikkati çekerek, "Demokrasi
için en büyük tehdit
aşırı sağdan geliyor."
dedi. Laschet, aşırı
sağcılık ve ırkçı-
larla mücadele
ettiğini belirte-
rek, bunların
parlamentoya
ait olmadıkla-
rını dile ge-
tirdi. Yeşiller
Partili Baer-
bock da başba-
kanlığındaki
önceliğinin ırkçılıkla
mücadele olacağını
vurguladı.

Yeni Zelanda Dışişleri Bakanlığının resmi
internet sayfasından açıklamada bulu-
nan Mahuta, yaptıkları insani yardımın,

özellikle kadın ve çocuklara ulaştırılmak amacıyla
UNICEF'e ve Bileşmiş Milletler (BM) Nüfus Fonu'na

verildiğini aktardı. Mahuta, sağladıkları 3 milyon do-
larlık yeni yardımın, 20 Ağustos 2021'de Afganis-

tan'daki Uluslararası Kızılhaç Komitesi ve BM Mülteci
Ajansına ulaştırdıkları 3 milyon dolarlık yardıma ek oldu-

ğunu hatırlattı. BM'nin tahminlerine göre, Afganistan'da ye-
rinden edilen çeyrek milyon insandan yüzde 80'inin kadın ve

çocuklardan oluştuğuna dikkati çeken Mahuta, "Krizin, kadın-
ları ve kızları orantısız şekilde etkilediği Afganistan'da, önemli
bir insani yardıma ihtiyaç var. Bugün Afganistan'da kadınların
ve kızların karşı karşıya olduğu tehlikeler karşısında, çok ihti-
yaç duyulan insani yardım ve korumayı sağlayan örgütleri des-
teklemek, her zamankinden daha önemli." ifadesini kullandı.
Afganistan'da yaklaşık 20 yıldır görev yapan askeri birliklerini
mayıs ayından önce geri çeken Yeni Zelanda, bu ülkedeki va-
tandaşlarının ve vizesi olan Afganların tahliyesini, Yeni Zelanda
Hava Kuvvetlerine ait askeri nakliye uçaklarıyla 27 Ağustos'ta
tamamlamıştı.

Afganistan için 3 milyon dolar
Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Nanaia Mahuta, geçtiğimiz ay Afganistan'a yaptıkları 3 milyon

dolarlık yardıma ek olarak, 3 milyon dolarlık daha insani yardım sağladıklarını açıkladı
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M illi Mücadele’nin başlangıç tarihi
kabul edilen 19 Mayıs 1919’un
yüzüncü yılında İş Sanat tarafın-

dan İstanbul’daki Türkiye İş Bankası Mü-
zesi ve Ankara’daki İktisadi Bağımsızlık
Müzesi’nde eş anlı olarak açılan “İstiklal”
Sergisi, 30 Ağustos 2021 tarihinde “Büyük
Zafer’in 100. Yılına Doğru” başlığıyla ge-
nişletilerek İzmir’de de açıldı. Sergi, milli
mücadelenin tüm boyutlarını bin dola-
yında özgün belge, fotoğraf, film ve obje
aracılığıyla aktarıyor. Türkiye Cumhuriye-
ti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Ata-
türk’ü, silah arkadaşlarını ve Milli

Mücadele’nin isimsiz kahramanlarını bir
kez daha saygı ve minnetle anmak üzere
hazırlanan sergi için yerli ve yabancı birçok
müze, arşiv ve koleksiyondan yararlanıldı.
Döneme dair askeri objeler, günlükler, not-
lar, savaş sırasında hazırlanmış haritalar ve
komuta kademelerinin cephe emirleri gibi
yazılı belgelerin yanı sıra çok sayıda fotoğ-
raf ve video görüntüsü kapsayıcı bir anla-
yışla bir araya getirildi. Balkan Savaşları’nın
başladığı 1912 yılından Cumhuriyet’in ku-
ruluşuna dek olan döneme odaklanan ser-
gide sürecin tanığı obje, belge ve görüntüler
ziyaretçilerin beğenisine sunuldu; metinler,

ekran ve projeksiyonlarla desteklendi. 

Milli unsurlar vardı

İzmir Enternasyonel Fuarı’nın son günü
olan 12 Eylül Pazar günü 7.044 kişi tarafın-
dan ziyaret edilen ve kısa sürede 31 bini
aşkın kişi tarafından görülen sergi İzmir’e
hazırlanırken kentin Milli Mücadele’deki
yeri ve öneminin altını çizen eklemelerle
zenginleştirildi ve şimdiye kadarki en geniş
haline ulaştı. Osmanlı İmparatorluğu’nun
son dönemi, Balkan Savaşları ve Büyük
Harp’e değindikten sonra “Mütareke ve
İşgal”, “Direniş ve Kuvayı Milliye”, “Dü-

zenli Ordu ve Sathı Müdafaa”, “Hukuk ve
Taarruz”, “İstiklal ve Cumhuriyet” başlık-
ları altında toplanan içeriğe İzmir’in kurtu-
luşuna dair yeni unsurlar da ilave edildi.

2022'ye kadar açık

İzmir Kültürpark Atlas Pavyonu’nda İz-
mir’in düşman işgalinden kurtuluşunun
100. Yıldönümü olan 9 Eylül 2022 tarihine
kadar her gün 11.00-20.30 saatleri arasında
ücretsiz olarak ziyaret edilebiliyor. Ayrıca
sergi halen Ankara’daki İktisadi Bağımsızlık
Müzesi’nde ve sanal ortamda www.issa-
nat.com.tr adresinde gezilebiliyor. 

İBB Şehir Tiyatroları, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde düzen-
lediği “Açıkhava Yaz Oyunları” kapsamında Antigone oyununu seyircisiyle
buluşturdu. 26 Haziranda Pollyanna ile başladığımız Açıkhava Yaz Oyun

ları’nın devamında Rüstemoğlu Cemal’in Tuhaf Hikâyesi, Has-
talık Hastası, son olarak da Antigone sahnelendi

yaz tiyatroları final yaptı

Cimri büyük
alkış aldı

Akbank sanatta dans var
İstanbul’un en genç, en yeni açık hava
sahnesi Turkcell Vadi Açıkhava’da,
Sadri Alışık Kültür Merkezi ve Atlantis
Yapım işbirliği ile 12 Eylül Pazar ak-
şamı Tiyatro Günleri kapsamında 
Semaver Kumpanya Moliere’nin 
ünlü eseri ‘Cimri’ sahnelendi

Vadistanbul, SM Production ve Atlan-
tis Yapım işbirliğiyle hayata geçirilen
Turkcell Vadi Açıkhava, şehrin en iyi

etkinliklerini Eylül ayında da sunmaya devam
ediyor. Turkcell Vadi Açıkhava’da Atlantis
Yapım ve Sadri Alışık Kültür Merkezi işbirliği ile
Türkiye’nin en değerli sanatçı ve tiyatro grupla-
rının sahne aldığı etkinlikleri hız kesmeden
devam ediyor. 12 Eylül Pazar akşamı Semaver
Kumpanya’nın sergilediği Moliere’nin ünlü eseri
‘Cimri ‘seyircisiyle buluştu. Semaver Kum-
panya, Moliere'in ünlü eseri "Cimri” oyununu,
Tansu Biçer’in yorumu ve Serkan Keskin’in çok
konuşulan “Harpagon” performansıyla 5 sezon-
dur kapalı gişe sahneliyor.   Müziklerini Okan
Kaya, Ömer Öztüyen’in yaptığı oyunda Serkan
Keskin, Sezin Bozacı, Ahmet Kaynak, Mertcan
Ertürk, Metin Alpargun, Cansu Saka, Onur Yal-
çınkaya, Ezgi Ulusoy Tamer, Onur Şenol, Selen
Şenay, Uğur Senkeri, Saniye Samra rol aldı.
Turkcell Vadi Açıkhava’yı dolduran binlerce kişi-
nin soluksuz ve her anını göz kırpmadan izlediği
oyununun sonunda seyirciler tüm ekibi ayakta
dakikalarca alkışladı.  
İşte İstanbul’un en genç, en yeni, en kaliteli ve en
ulaşılabilir açık hava sahnesi olan Turkcell Vadi
Açıkhava’daki kalan etkinlikler serisinin listesi… 
* Ziynet Sali - 18 Eylül Cumartesi
* Bir Baba Hamlet - 24 Eylül Cuma
* Ozbi - İkilem - Kendimden Hallice - 1 Ekim Cuma
* Büyük Ev Ablukada - Fırtınayt - 2 Ekim 
Cumartesi
* Yıldız Tilbe - 6 Ekim Çarşamba
* Candan Erçetin - 7 Ekim Perşembe
* Pilli Bebek - 8 Ekim Cuma
* Madrigal- 9 Ekim Cumartesi
* Dolu Kadehi Ters Tut -10 Ekim Pazar
* Pentagram - 16 Ekim Cumartesi

Fişhane'yi
salladı
Hareketli sahnesiyle beğeni top-
layan Berkay, Fişekhane sahne-
sinde dün akşam seyirciyi yüksek
enerjisiyle etkisi altına aldı. Pop
müziğin sevilen ismi Berkay,
Deniz Konserleri’nin unutulmaz
konserlerinden birine imza attı

İstanbul’un yeni kültür-sanat, gastro-
nomi ve iyi yaşam alanı Fişekhane’de
Deniz Konserleri’nin dün akşamki ko-

nuğu Berkay oldu. Seyirciyle kurduğu diyalog ile
kendine has bir tarzı olan şarkıcıya, hayranları
her şarkısında eşlik etti. Müzikal yolculuğu bo-
yunca birçok hite imza atan Berkay, dün akşam
da ‘İki Hece’, ‘İnanırım’, ‘Yaz’ gibi en sevilen şar-
kılarını seslendirdi. Uzun süre sonra Fişekhane
gibi büyüleyici bir atmosferde sevenleriyle buluş-
tuğu için çok mutlu olduğunu söyleyen Berkay,
“Fişekhane sanırım İstanbul’daki en önemli kon-
ser alanlarından birisi olacak. Denizi görüyorsu-
nuz, müzik de var. Buraya bayıldım.” dedi.

Akbank Sanat, kültür sanat etkinlikle-
rine “Akbank Sanat Evinizde” çatısı al-
tında sosyal medya kanallarında
aralıksız olarak devam ediyor. Pande-
minin başlangıcından itibaren birçok
sanatçıyla fiziki ve çevrimiçi ortak pro-
jeler gerçekleştiren Akbank Sanat, sos-
yal sorumluluk misyonuyla sanatçıları
desteklemeye yönelik yeni proje ve ça-

lışmalarına yeni sezonda da devam
ediyor.Sessizlikte dansın sesini duyu-
ran bu performanslar hareketlerin kı-
sıtlı olduğu bir dünyada dansın hep
var olduğunu ortaya koyuyor. Dansın
sesi izleyiciyi şehirde, doğada, evde…
Nerede olursa olsun kucaklıyor. Ses-
sizliği sese, hareketsizliği ritme, sınır-
ları yeni başlangıçlara, yalnızlığı

birlikteliğe dönüştürüyor. 21 yıldır çağ-
daş dans alanında Türkiye’den ve yurt-
dışından farklı dans sanatçılarına,
koreograflara ve eğitmenlere sahne im-
kanı veren Akbank Sanat Dans Atöl-
yesi tarafından hayata geçirilen “Dans
Hep Var” performansları Eylül ayında
Akbank Sanat Youtube kanalında izle-
yicilerle buluşuyor.

ıstıklal sergısı’ne
zıyaretcı akını 
30 Ağustos’ta İzmir Kültürpark Atlas Pavyonu’nda açılan “Büyük Zafer’in 100. Yılına Doğru İstiklal Sergisi”
İzmir Enternasyonel Fuarı’nın son günü olan 12 Eylül Pazar günü bir ziyaretçi rekoruna imza attı

İstanbul büyükşehir beledi-
yesi (İbb) Şehir tiyatroları'nın
düzenlediği “açıkhava Yaz

Oyunları” 11 Eylül Cumartesi günü sah-
nelenen antigone oyunu ile devam etti.
2021 yazının son oyununda Harbiye
Cemil topuzlu açıkhava sahnesi'nde
sahnelenen, sofokles’in yazdığı, sa-
bahattin ali’nin çevirdiği Engin al-
kan’ın uyarlayıp yönettiği antigone
seyirciyle buluştu. Oyunda Cengiz
tangör Kreoun’u, Zafer Kırşan
teiresias’ı, aslı Menaz antigo-
ne’yi, Gözde İpek Köse İs-
mene/Eurydike’yi, Özgün
akaçça Haimon’u, Destan
batmaz General’i, Onur
Şirin nöbetçi/Haberci’yi
canlandırdı.Pollyanna
ile başladığımız açık-
hava Yaz Oyunla-
rı’nın devamında
Rüstemoğlu Ce-
mal’in tuhaf Hi-

kâyesi, Hastalık Hastası, son olarak da
antigone sahnelendi. Pandemi koşulla-
rında sınırlı seyirci kabul edilmesine,
yağmura rağmen oyunlarımızı toplamda
8 bin 103 kişi izledi.

Oyun konusu

Devletin olmazsa olmaz yasası, bireyin
vicdanında karşılığını bulamazsa, ikti-
darın elinde tuttuğu iki ucu kızgın demir
kimi yakar? sophokles’in binlerce yıl
önce kaleme aldığı aynı adlı oyunundan
uyarlanan antigone’de; aynı savaşta
birbirini öldüren, ama biri kahraman di-
ğeri hain ilan edileniki kardeşine de,
son görevini yapmakta kararlı olan anti-
gone ile; devletin varlığıyla kendi varlı-
ğını eş tutan Kreon’un buyruklarından
geri adım atmayan duruşu karşı karşıya
geliyor. İnsanlığın tüm kadim deneyim-
leri tarihe gömülürken yine de çözülme-
yen, kaybolmayan çelişkilerimizi
sahneye getiren “antigone”, dünden 
bu günü tartışıyor.

REKOR
KIRILDI
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Timsah tel tel
dökülüyor
Bursaspor, yalnızca bir puanda
kalırken; 20 yıl sonra sezonun en
kötü başlangıcını gerçekleştirdi.
Yeşil beyazlılar, bu performansla
ligin dibine demirledi

Anma törenine Galatasaray
Spor Kulübü Başkanı Burak
Elmas, Galatasaray Spor Ku-
lübü İkinci Başkanı Polat Bengi-
serp, Galatasaray Spor Kulübü
Yönetim Kurulu Genel Sekreteri
Köksal Ünlü, Galatasaray Spor
kulübü Divan Kurulu Başkanı
Aykutalp Derkan, Galatasaray
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Ertuğrul Karsak, Galatasaray
Lisesi Müdürü Prof. Dr. Murat
Develioğlu, Galatasaraylılar

Derneği Başkanı Fidel Berber,
Metin Oktay'ın yakınları, futbol
altyapı sporcuları ve kulüp üye-
leri katıldı. Metin Oktay'ın duru-
şuyla, karakteriyle gönülleri
fetheden eşsiz bir sima oldu-
ğunu ifade eden Başkan Burak
Elmas, "Bugün bizim için, ca-
miamız için çok büyük anlam
teşkil eden rahmetli efsanemiz
Metin Oktay'ı anma töreni için
buradayız. Duruşuyla, karakte-
riyle, hepimize örnek olmuş, tüm

camiamızın gönlünü fethetmiş
Metin Oktay'ı rahmetle anıyo-
ruz. Camiamızın bütün bileşen-
leri burada hep beraber onu
anmaya geldik. Mekanı cennet
olsun. Allah rahmet eylesin.
Kendisinin boşluğunu Galatasa-
ray doldurmakta zorlanıyor.
Umarım her sene daha da kala-
balıklaşarak onun camiaya ver-
diklerine vefa göstermek adına
daha da kalabalık anma tören-
leri yaparız" dedi.

TFF 1. Lig'de sezona büyük umutlar ile baş-
layan Bursaspor, izmir deplasmanında ara-
dığını bulamazken; Altınordu'ya 2-1
kaybetti. 4 hafta sonunda Bursa temsilcisi,
yalnızca bir puanda kalırken, gençlerbirliği
ile son sırayı paylaştı. 19 takımlı ligde, ligin
alt sıralarına demirleyen Bursa ekibi, son 3
maçındana da mağlubiyetle ayrıldı. Bursas-
por, bu sezon henüz ligde galibiyetle de ta-
nışamazken son dönemlerin de en kötü
sezon başlangıcını gerçekleştirdi. Son ola-
rak, Süper Lig'deki 2001/02 sezonunun baş-
langıcında ilk 4 haftayı yalnızca bir puan ile
kapatan Bursa ekibi, 20 yıl sonra aynı per-
formansı tekrarladı.

Rakip Samsunspor

Bu mücadeleyi geride bırakan Bursaspor, bu
kez Yılport Samsunspor maçına odaklandı.
15 eylül Çarşamba günü sahasında Samsun
ekibini ağırlayacak olan Bursa ekibi, saha-
sında sezonun ilk galibiyeti için mücadele ve-
recek. Yılport Samsunspor da, şu ana dek 3
karşılaşmaya çıkarken bunların 2'sini kaza-
narak 6 puan topladı. Bursaspor'un, Altınordu
ile oynadığı mücadelenin son anlarında takı-
mının tek golünü kaydeden Tim Matavz, aynı
zamanda yeşil beyazlı forma ile ilk gol sevin-
cini yaşadı. Karşılaşma boyunca da hücumda
etkili bir görüntü çizmesine karşın, Altınor-
du'nun genç eldiveni Ali emre Yanar'a takılan
Matavz, bu sezon kadroya dahil oldu.

Burak 
müthiş döndü

TFF 3'üncü Lig 3'üncü grup'ta 5 yıl aradan
sonra transfer yasağını kaldırıp yenilediği
kadrosuyla sezona esenler erokspor mağlu-
biyetinin ardından iç sahada içel idmanyur-
du'yla 1-1 berabere kalarak başlayan
Karşıyaka'da Burak Karapınar, sahalara
golle döndü. Yeşil-kırmızılı ekibin altyapı-
sından yetişen 22 yaşındaki sol bek, 2018-
2019 sezonunda çıkış yaptıktan sonra
2019-2020'de Aksaray Belediyespor'a kira-
landı. geçen sezon başında yuvaya dönerek
takımın bankoları arasına girmeyi başaran
Burak Karapınar, ardından henüz ilk yarı
bitmeden talihsiz bir sakatlık yaşadı.

Geçen yıl sakatlanmıştı

geçen yıl ligde oynanan ilk 11 maçın tama-
mında forma giyen genç futbolcu, 2 Aralık
2020'de Batman petrolspor maçında çapraz
bağlarından sakatlandı. Kariyerinin baha-
rında ameliyat olup sezonu erken kapatmak
zorunda kalan Burak, 6 ay yeşil sahalardan
uzak kaldı. Bu sezon başında sahalara tek-
rar dönen futbolcu yapılan 12 yeni trans-
fere rağmen ilk 2 maçta 11'de yer alarak
90'ar dakika forma giydi. Burak, içel
önünde takımı mağlup durumdayken 80'inci
dakikada sahneye çıkarak attığı golle yeşil-
kırmızılılara sezonun ilk puanını getirdi.
Daha önce profesyonel kariyerinin ilk ve tek
golünü 2018-2019 sezonunda 21 nisan
2019'da oynanan maçta Adıyaman 1954'e
atan Burak, 2.5 yıl aradan sonra ağları sar-
sıp dönüşünü gol ve puanla kutladı.

Türk futbolunun ve Galatasaray Spor Kulübü'nün efsane 
futbolcusu Metin Oktay, namı diğer Taçsız Kral, ölümünün 30. yıl
dönümünde Topkapı Kozlu Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı

Metin Oktay kabri başında, dualarla anıldı

A ynı son oynanan Kasımpaşa kar-
şılaşmasındaki gibi. Recep Tayyip
Erdoğan Stadyumu'ndaki karşı-

laşmada Galatasaray, rakibinden ikinci
golü de yemiş ve mücadele 2-2 sona er-
mişti. Trabzon deplasmanında da bu ben-
zerlik devam etti ve bordo-mavililer
Nwakaeme ile ikinci golü bulup durumu
eşitledi. Cimbom iki maç üst üste hem
Kasımpaşa hem de Trabzonspor karşı-
sında 2-0 öne geçip maçı 2-2 tamamladı.
Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'deki son iki
mücadelesinde müsabakaların sonunu
getiremedi.

Lazio mesaisi başladı

Galatasaray'da teknik heyet, perşembe
günü Avrupa Ligi'nde oynanacak Lazio

maçı üzerinde çalışmaya zaman kaybet-
meden başladı. Sarı-kırmızılı teknik ekip
Galatasaray'ın son iki maçta yaşadığı sen-
dromun alışkanlık haline gelmemesi adına
kritik karşılaşmaya kadar mental çalışma
da yapacak. Sarı-kırmızılılar Avrupa Li-
gi'ne galibiyetle başlayıp son iki haftadır
oluşan olumsuz havayı dağıtmayı hedefli-
yor. 

Fatih Terim'e eleştiriler var

Sarı-kırmızılı takımda teknik direktör

Fatih Terim'in oyuna yaptığı müdahale-
ler ve hamleler tartışılıyor. Emre Kı-
lınç'ın ağrı hissettiği için mecburi olarak
kenara alan tecrübeli teknik adamın
özellikle Morutan'ı çıkarması eleştiri
oklarının kendine yönelmesine sebep
oldu. 

Diagne kesildi

Galatasaray'da sezona en iyi girişi
yapan isimlerden olan Mbaye Diagne,
Trabzonspor deplasmanında hiç süre

almadı. Kasımpaşa karşılaşmasında
ciddi pozisyonlardan yaralanamayan
golcü futbolcu, ikinci yarıda kenara
alınmıştı ve bordo-mavili takıma karşı
da forma giyemedi. Diagne, Lazio ma-
çında forma bekliyor. Galatasaray'a
transferinin hemen akabinde 11'de şans
bulan Halil Dervişoğlu, Trabzonspor
karşılaşmasındaki performasıyla takdir
toplarken, skora da doğrudan etki etti.
Halil, ikinci golde asiste imza attı.
DHA

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, karşılaşma sonrası soyunma odasına giderek hırslı oyundan dolayı
öğrencilerine teşekkür etti. Altay Bayındır ile de görüşme yapan Pereira, moralini bozmaması gerektiğini ifade etti

Her zaman her koşulda beraberiz

GALATASARAY SONUNU
GETIREMIYOR

Süper Lig'in 4'üncü hafta-
sında Fenerbahçe, dün akşam
evinde Demir grup Sivasspor'u
ağırladı. ülker Stadyumu'ndaki
mücadele 1-1 beraberlikle so-
nuçlanırken, yaşanan puan
kaybı camianın canını sıktı.
Milli maç dönüşü yorgun oyun-
culara ve yaşanan sakatlıklara
rağmen istekli görüntü veren
sarı-lacivertli ekip, iki puan
kaybetse de hırslandı. Sabah
saatlerinde Samandıra'da
kahvaltıda bir araya gelen sarı-
lacivertli oyuncular, Frankfurt
maçıyla birlikte daha güçlü dö-
necekleri konusunda görüş bir-
liğine vardılar.  Sivasspor
maçının ardından soyunma
odasına giden Vitor pereira,
öğrencilerinin tek tek elini sı-
karak gösterdikleri mücadele
hırsından ve son dakikaya
kadar vazgeçmemelerinden do-
layı teşekkür etti. "Biz kazanır-
ken de, puan kaybederken de
bir takımız" ifadelerini kullanan
portekizli çalıştırıcı, "Amacımız
tabii ki kazanmak. Ancak
zaman zaman puan kayıpları
normal. problem yok, her
zaman her koşulda beraberiz,

çalışmaya devam" dedi.

Altay'a moral verdi

Sivasspor karşılaşmasının 42'nci
dakikasında kaleci Altay Bayın-
dır'ın topu ayağından kaçırarak
rakip oyuncu Henrique'ye yaptığı
müdahale penaltı ile sonuçlandı.
Mücadelede 1-0 öndeyken pen-
altı sonrası Sivasspor'un eşitliği
yakalamasıyla eleştiri oklarının
hedefi haline gelen Altay Bayın-
dır'a en büyük destek teknik di-
rektör pereira'dan geldi.
Soyunma odasında Altay ile gö-
rüşen pereira, "Moralini bozma,
sen bize çok maç kazandırdın,
biz bugün takım halinde puan
kaybettik" diyerek moral verdi. 

Sakatlar can sıkıyor

Fenerbahçe'de sezonun ilk 4
haftasındaki sakat oyuncu sa-
yası 11'e yükseldi. Sarı-lacivertli
ekipte; Mert Hakan Yandaş, Va-
lencia, Serdar Aziz, irfan Can,
novak, Sosa, Ferdi, nazım ve
Tisserand adale ve kasık sakat-
lığı yaşarken, Serdar Dursun'un
köprücük kemiğinde kırık, pel-
kas'ın ise omzunda çıkık 
bulunuyor. 

Galatasaray, Süper Lig'in 4'üncü
haftasında Trabzonspor deplas-
manında 2-2'lik sonuç aldı. Kar-

şılaşmaya çok iyi başlayan ve
teknik heyetin planladığı gibi ilk
35 dakikaya geçiren sarı-kırmı-

zılılar Emre Kılınç'ın attığı gol-
lerle 2-0 öne geçerken, devreye
girmeden hemen önce topu ağ-
larında görmeye engel olamadı



Avrupa Tekvando Birliği
Başkanı Sakis Pragalos

ile Türkiye Tekvando
Federasyonu Başkanı
ve Avrupa Tekvando

Birliği Asbaşkanı
Metin Şahin, Avrupa
Tekvando Birliği'nin

Seçimli Genel Kurulu
öncesinde basın
mensuplarına

açıklamalarda bulundu

Süper Lig'in 4. haftasında sahasında
Galatasaray ile 2-2 berabere Trabzonspor'un
teknik direktörü Abdullah Avcı, maçtan oyun olarak
memnun, skor olarak memnun olmadığını söyledi
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İ srail'in Hapoel Beer Sheva takımından 2018-
2019 sezonu başında 1 milyon 100 bin avro
bonservis bedeliyle transfer edilen golcü

oyuncu, 4 sezonda 117 resmi karşılaşmaya çıkıp
rakip fileleri 37 kez havalandırdı. Nwakaeme,
2018-2019 sezonunda 31 resmi karşılaşmada 11,
2019-2020 sezonunda 43 maçta 14, geçen sezon
35 maçta 7 gol, bu sezon da 8 maçta 5 gol kaydet-
meyi başardı. Nijeryalı oyuncu, ligde 2018-2019
sezonunda 27 maçta 10 gol, 2019-2020 sezo-
nunda 29 maçta 11 gol, 2020-2021 maçta 34
maçta 7 gol, bu sezon da 4 maçta 4 gol attı.

En golcü başlangıcını yaptı

Nwakame, bordo-mavili takımın ilk haftasında 5-1
galip geldiği Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, ikinci
haftada 2-1 kazandığı Demir Grup Sivasspor, 3.

haftada 1-0 yendiği Giresunspor maçı ile 2-2 biten
Galatasaray maçlarında 1'er gol olmak üzere 4 gol
attı. Ligdeki 4 maçı da boş geçmeyen Nwakae-
me'nin gol attığı bu maçlarda Trabzonspor 10
puan elde ederek, ligde averajla Beşiktaş'ın geri-
sinde ikinci sırada yer aldı. Nwakaeme, 2018-2019
sezonunda 15 haftada 4 gol, 2019-2020 sezo-
nunda 14 haftada 4 gol, 2020-2021 sezonunda 
16 haftada 4 gol, bu sezon ise 4 haftada 4 gol
kaydetti.

45 sezon sonraki başarı

Nwakaeme, bir Süper Lig sezonunun ilk dört ma-
çında da gol atan ikinci Trabzonspor oyuncusu ol-
mayı başardı. Karadeniz ekibinde 1976-77
sezonunda Necmi Perekli, ilk 6 maçta da gol ata-
rak 8 golle bu alanda en iyi başlangıcı yapmıştı.

Trabzonspor'un 
Nijeryalı futbolcusu 

Anthony Nwakaeme, son 
4 sezonda takımının hücum

hattındaki en istikrarlı 
oyuncusu olurken attığı

goller ve ortaya koyduğu
performansla da takımına

önemli katkılar sağladı

NwakaemeNwakaemeNwakaemeNwakaemeNwakaemeNwakaemeNwakaemeNwakaemeNwakaeme
bir baSka

Skor hariç 
her şey 
çok güzel!

AVCI, maçın ardından düzenle-
nen basın toplantısında, geçen
sene şampiyonluğu bir golle ka-
çırmış, onun üzerine genç trans-
ferler yapmış bir takıma karşı
oynadıklarını belirtti. Sarı-kırmı-
zılıların daha hızlanan, koşu
temposu yüksek bir takım oldu-
ğunu da vurgulayan Avcı, şöyle
devam etti:"En önemlisi geçiş ta-
kımına karşı oynadık. Son 3
maçta attıkları 3 gol geçiş golle-
riydi. Bununla beraber yüksek
şiddetle en fazla öne doğru koşu
yapan takım. Biz de buna karşı
olarak hem topa sahip olmamız,
hem de top bizde olduğunda, set
oynarken savunma güvenliği doğru ol-
mamız gerekiyordu. İlk yarı her zaman
olmayacak senaryolarla karşılaştık. Birey-
sel kayıpları böyle rakipler cezalandırıla-
biliyor. Bu konuda cezalandık. Ama
oyunun ilk yarısında bir bölümden sonra
hiç vazgeçmedik. Bu yörenin, coğrafya-
nın genetiğinde olduğu gibi vazgeçmeden
devam ettik. İlk yarının ortalarından
sonra topa sahip olarak pozisyonlara gi-
rerek golü de bularak içeri girdik."Avcı,
ikinci yarı beraberliği yakaladıklarını, ar-
dından da galibiyeti kaçırdıklarını ifade
ederek, "İkinci yarı rakibin 1, bizim çok
fazla pozisyonumuz var. Oyunu domine
ettik hem böyle rakiplere karşı 2-0 geri
düşüp vazgeçmeyerek, büyük takım ref-
leksi göstermek çok önemliydi. Oyun ola-
rak memnun, skor olarak memnun
değilim. Kazanmak istiyorduk. Geriden
dönüp galibiyeti kaçırdık diye düşünüyo-
rum. Bu kadar bireysel hata olabilecek

değil, ama bunlar futbol içinde var." şek-
linde konuştu.

Kolay bir süreç değil

Abdülkadir Ömür'e taraftar tepkisine iliş-
kin ise Avcı, şunları söyledi: "Kolay süreç
değil. Yaşadıkları da kolay değil. Perfor-
mansında inişler, çıkışlar olabilir. Şehir,
sizler, bizler bu yetenekli oyuncuya sahip
çıkacağız. Yarın sonradan girip maç ka-
zandıracak. Değerli, yetenekli oyuncu-
muz, ona sahip çıkmamız gerekiyor. O
da kolay süreçlerden geçmiyor. Milli ta-
kıma gitti, sakatlıklar yaşadı, önceki sene
yaşadı, tekrar toparlamak zor. O tür
oyuncular bizi şampiyon yapacak. İniş
çıkışlar olacak ama bazen onun yerine
giren oyuncu bir şeyler yapacak. Bu işin
içinde var. Biz ona destek olacağız, o
daha fazla çalışacak. Değerli bir oyuncu.
Böyle oyuncuyu kaybetmenin kolay ol-
maması gerekiyor.

Fatih Terim’e milli
takım izni vermeyiz

Elmas, Milli takımda Şenol Güneş'in gitmesinin
ardından Fatih Terim'e teklif gelmesi durumunda
"Bizim düşüncemiz çok net. Galatasaray'ın geleceğine
etki edecek bir takım kuruyoruz. Dolayısıyla böyle bir
şeye asla taraf olmayız ve izin vermeyiz" dedi
GALATASArAY Kulübü Başkanı Burak Elmas, A Milli Futbol Takımı'na Fatih Terim'in
çağrılması durumunda buna izin vermeyeceklerini söyledi. Milli takımda Şenol Gü-
neş'in gitmesinin ardından Fatih Terim'e teklif gelmesi durumunda düşüncesi sorulan
Elmas, "Bizim düşüncemiz burada çok net. Zaten uzun vadeli bir plan yaptık hocamızla
beraber. Galatasaray'ın geleceğine etki edecek bir takım kuruyoruz. Dolayısıyla böyle

bir şeye asla taraf olmayız ve izin vermeyiz. Hocamızın da böyle bir teklifi
kabul edeceğini zannetmiyorum." dedi.

Herkese saygımız var

Ligi de değerlendiren Elmas, "Her takım güçlenmek için bir
takım hamleler yapıyor. Bunların sonucunu lig sonunda gö-
receğiz. Biz bir senelik değil uzun vadeli planların sonucu
hamleler yapıyoruz. Diğer takımlara da saygı duyuyoruz.
Bu yapılan yatırımların sonuçlarını göreceğiz. Yaptığımız

her yatırım da Galatasaray'ın uzun vadeli finansal sağlığı
ve sürdürülebilirliğini düşünüyoruz ve bir hikaye yarat-

maya çalışıyoruz. Diğer takımların stratejilerine saygı duyu-
yoruz ve sonucu sahada göreceğiz." diyerek sözlerini tamamladı.

Tekvandoda
geri sayım

başladı

İSTANBuL’DA bir otelde gerçekleştirilen Avrupa Tek-
vando Birliği Seçimli Genel Kurulu öncesinde açıkla-

malarda bulunan Avrupa Tekvando Birliği Başkanı
Sakis Pragalos, "Dünyanın lideri kıta olarak faaliyetleri-

mizi arttırarak devam ediyoruz. Avrupa genelinde 16
turnuvamız var. Tokyo'da da Avrupa kıtası olarak 18

madalya ile en fazla madalyayı alan kıta olduk. Avrupa
olarak bizim öncelikli hedeflerimiz küçük ülkelerin olim-
piyatlara oyuncu yetiştirmelerine destek vermek. Avru-

pa'yı bir aile olarak birleştirerek elit sporcularla bir
arada olmalarını sağlayacağız” dedi.Türkiye Tekvando
Federasyonu Başkanı ve Avrupa Tekvando Birliği As-

başkanı Metin Şahin ise açıklamasında şunları söyledi:
"2007'den bugüne asbaşkan ve başkan vekili olarak
Avrupa Tekvando Birliği'nde görev alıyorum. Başkan
Pragalos'a teşekkür ediyorum. Kendileri her zaman

Türkiye'ye destek olmuşlardır. Bugün önemli bir genel
kurul yapılıyor. 2025 yılına kadar görev alacak asbaş-
kan ve yönetim kurulu seçilecek. Hem dünya federas-

yonunda hem de Avrupa federasyonunda asbaşkan
olarak görev yapıyorum. Uluslararası alanda etkin ol-
duğunuz zaman ülkenizin de idari ve sportif anlamda

gücünü pekiştiriyorsunuz. Aksaklıkları giderme nokta-
sında güç sahibi oluyoruz. Bu da madalya olarak geri
dönüyor. İdarede ve sahada güçlü olmak önemli. Bu

yönetimlerde yer almak için ülkeler yarış halinde.”

Basketbolda kupa aşkına
ING Basketbol Süper Ligi'nde Ege
ekipleri Yukatel Merkezefendi Beledi-
yesi Denizli Basket ile Aliağa Pet-
kimspor, sezon öncesi son önemli
provada bu hafta Frutti Extra Cup'a
katılacak. Bursa'da 15-18 Eylül tarih-
lerinde ilk kez düzenlenecek organi-
zasyonda Frutti Extra
Bursaspor, ALBA Berlin, Darüş-
şafaka Tefken ve Semt77 Yalo-
vaspor da mücadele edecek.
Organizasyon kapsamında 2
grupta 3 gün sürecek maçların
ardından 18 Eylül Cumartesi
günü finallerde grup birincileri,
ikincileri ve üçüncüleri karşıla-
şacak. Grup birincileri arasında
yapılacak maçı kazanan şampi-
yonluğu elde edecek. Barış

Spor Salonu'nda oynanacak turnu-
vada 15 Eylül Çarşamba günü Darüş-
şafaka-Petkimspor, 16 Eylül
Perşembe günü Petkimspor-Yalovas-
por Merkezefendi-Bursaspor, 17 Eylül
Cuma ise ALBA Berlin-Merkezefendi
maçları oynanacak.

Nwakaeme



Etkinliğinin sonunda açılışa ilişkin Damga'ya konuşan Belediye
Başkanı Mesut Üner, “Eşekçi Deresi ismi ile anılan bu alanda geçti-

ğimiz dönem Belediye Başkanımız Cem kara derenin etrafından
bir yürüyüş yolu yapmıştı. Göreve geldiğimiz ilk gün itibari ile bu
derenin etrafından bir yaşam vadisi oluşturma projesine başla-
dık. Ancak projeyi geçtiğimiz sene 22 Ekim itibari ile çalışma-
lar aşamasına getirmişiz. Bir yıldan kısa bir süre içerisinde 7
Eylül 2020 tarihinde öncelikle bu alana “Cem kara Yaşam Va-
disi” isminin verilmesi kararını meclisten geçirdik. Bir adet
kafe ve misafir odası, bir adet doğal şelale, üç adet ahşap
köprü, beş adet süs havuzu, 400 kişilik amfi, fitness aletleri,
çocuk oyun grupları, ve macera parkuru, bir adet kütüphane,
10 adet bank, beş adet salıncak ve bir adet kuş evinin olduğu

bir alan oluşturmuşuz. toplam olarak alana baktığımızda 5 bin
metre karesini çimlendirmişiz. Yürüyüş ve bisiklet yolları ile tam

bir yaşam vadisi haline getirmişiz. Her bir yeri ağaçlar ile doldur-
muşuz. 177 adet ağaç ekmişiz. 21 bin adet çalı ve yaklaşık bin kasa

mevsimlik çiçek ekilmiş bir alan oluşturmuşuz. Bu akşam bu kalabalığı
görünce, ne kadar doğru bir işe imza attığımızı bir kere daha görmüş

olduk. Emeği geçen tüm personelime bir defa daha teşekkür ediyorum. Bu
gece muhteşem tesisin, muhteşem açılışı diyebiliriz” ifadelerini kullandı.

C em Kara Yaşam Va-
disi tüm ihtişamı ile
gözleri kamaştırırken,

İsmi Çatalca Belediye Baş-
kanı Mesut Üner tarafın-
dan ölümsüzleştirilen
geçtiğimiz sene aramızdan
ayrılan bir dönem önceki

Belediye Başkanı Cem Kara’nın eşi
Nurhan Kara ve Oğlu Selçuk Kara’nın
konuşmaları herkese duygusal anlar ya-
şattırdı Saygı duruşu ve İstiklal marşı-
nın okunması ile başlayan program,
daha sonra Cem Kara’nın oğlu
Selçuk Kara’nın konuşması ile
devam etti. Babasının kendile-
rine çok güzel bir miras bırak-
tığının altını çizen Selçuk
Kara “Ben her şeyden önce
Mesut başkanıma çok teşek-
kür etmek istiyorum. Bu
güzel alanı Çatalca’ya kazan-
dırdı. Hem de babamızın is-
mini verdi. Kendisine çok
minnettarım çok sağ olsun.Bu-
raların yapımında emeği geçen
tüm birimlere ve personellerine te-
şekkür etmek istiyorum. Park bahçeler
olsun, fen işleri müdürlüğü olsun, des-
tek müdürlüğü olsun, zabıta, temizlik…
Hepsine teşekkür ediyorum. Bu organi-
zasyonu gerçekleştiren, buranın dışında
Çatalca’da güzel işleri yapan kültür mü-
dürlüğüne teşekkür etmek istiyorum.
Oradaki çok yakın, dostlarım, kardeşle-
rim, başlarında Tuba hanım olmak
üzere, onlara tekrar teşekkür etmek isti-
yorum. Aklıma gelmeyen kim varsa,
hepsinin emeğine sağlık. Sağ olsunlar,
var olsunlar” dedi.

Babam en dürüst insandı

Babası Cem Kara'dan da söz eden Sel-
çuk Kara, “Babamla ilgili sizlere çok

kısa birkaç şey söyleyeceğim. Daha okul
idarecisi iken, okulun kapısına astırdığı
“Vatanını En Çok Seven, Görevini En
İyi Yapandır” sözünü hatırlatmak istiyo-
rum.Cem Kara’yı sevmek, Cem Kara’yı
saymak, Mustafa Kemal Atatürk’ün
izinde gitmekle olur. Başka türlü olmaz.
Çalışarak, emekle olur Bu vesile ile
emekçi

kar-
deşlerimi
tekrardan selamlıyorum. Teşekkür edi-
yorum. Bir babam kaldı. Babama da te-
şekkür etmek istiyorum  Benim babam,
hayatta tanıdığım, en dürüst ve ahlaklı

insandı babam. Farklı sıfatlarının dı-
şında, bize belki çok büyük miralar bı-
rakmadı ama, bırakabileceği en büyük
manevi mirası bıraktı” ifadelerini 
kullandı.

Çatalcalılar sahip çıkacak

Daha sonra kürsüye davet edilen Bele-
diye Başkanı Mesut Üner, Cem Ka-
ra’nın eşi Nurhan Kara ile birlikte

gelerek kendisinin de konuşmasını is-
tedi. Nurhan Kara “u projeye

Cem Kara Yaşam Vadisi ismi-
nin verilmesi bizim için büyük

bir onur. Ben öncelikle
Mesut kardeşime ve Ça-
talca halkına çok teşekkür
ediyorum. İnşallah bu
vadiye sahip çıkarlar di-
yorum. Hepinizi saygı ile
selamlıyorum.” dedi.

Cem Kara'nın adı
yaşayacak

Protokolü ve Çatalca hal-
kını selamlayarak konuşma-

sına başlayan Çatalca Belediye
Başkanı Mesut Üner “Cem Kara

Yaşam Vadisi'nin açılışına hepiniz
hoş geldiniz. Göreve gelmeden önce
verdiğimiz sözlerin iki yıl içinde büyük
bir kısmını tamamlamak gerçekten biz-
lere çok büyük mutluluk veriyor. Cem
başkanın ismini Çatalca’nın en güzel

yerindeki yaşam vadisine vermek, bize,
bana nasip oldu. Ama burada tüm mec-
lis üyesi arkadaşlarıma çok çok teşekkür
ediyorum. Meclisten oy biriliği ile geçtiği
için, Cem başkanın ismi bu sayede bu-
rada ebediyete kadar yaşayacak. Bizden
sonra kim gelir ise, bu güzel vadiye hep
beraber sahip çıkacağız. Ben Çatalca’da
hep şunu söyledim, iktidar olmak
önemli değil. Körü körüne siyaset yap-

manın hiçbir
anlamı yok. Hep

birlikte Çatalca'yız
sloganını daha ilk

başta koymuştuk. Mut-
laka bizim de ufak tefek

olacaktır, ama biz Ça-
talca’da birlikte hizmet et-

meyi hep beraber
başaracağız. Ve bugüne

kadar bu ilçede hiçbir sıkıntı
yaşamadık. Bundan sonra

da yaptığımız hizmetleri
hem güzel halkımıza suna-
cağız.Ve yine hep birlikte
buralarda açılışlar yapaca-
ğız. Göreve gelmeden
önce Çatalca’yı şantiyeye
döndürmek noktasında
sözler vermiştik. Ve o gün-
den bugüne bayağı çalış-
malar yaptık. İcraatlarımız
oluştu” dedi.

Erdoğan'a teşekkür etti

Çatalca'da gerçekleştirdikleri hiz-
metlere ilişkin bir video gösterimi de
gerçekleşen açılışta konuşmasını sürdü-
ren Çatalca Belediye Başkanı Mesut
Üner “Videoda görüldüğü gibi, Çatal-
ca’nın tarihine damga vuracak projele-
rimiz devam ediyor.bBir kısmı da
bitiyor. İnşallah 5 yıllık görev süremizin
sonunda bunların hepsini hayata geçi-

receğiz. Tabi bu projeleri yaparken bize
çok büyük desteği olan Cumhurbaşka-
nımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a
çok çok teşekkür ediyoruz. Sayın Ba-
kanlarımıza çok çok teşekkür ediyoruz.
Sayın vekillerimize de çok çok teşekkür

ediyo-

ruz.
Ve ilçemiz-

deki meclis üyelerimiz ile beraber aldığı-
mız kararlardan dolayı, tüm meclis
üyelerime, Çatalca Belediyesi'nde çalı-
şan, emeği geçen tüm arkadaşlarıma
çok teşekkür ediyorum. İlelebet ismi ile

yaşayacak olan Cem Kara Yaşam 
Vadisi gençlerimize, çocuklarımıza ve
tüm halkımıza hayırlı ve uğurlu olsun”
ifadelerini kullandı.

Güzel bir işe imza atıldı

Çatalca Kaymakamı Erdoğan Turan
Ermiş de, Cem Kara Yaşam Vadisi ile
beraber güzel bir işe imza atıldığını söy-

ledi. Ermiş, “İlçede böyle güzel işlere
imza atılmasından ötürü mutluluk

duyuyoruz” dedi. AK Parti İstan-
bul Milletvekili Tülay Kaynarca
da göreve geldiği günden bu
yana Çatalca’ya hizmet
etmek için gecesini gündü-
züne kattığını ifade ettiği Be-
lediye Başkanı Mesut Üner’e
ve ekibine teşekkür etti. 

Mustafa Ceceli coşturdu

Konuşmalar sonrasında Cem
Kara Yaşam Vadisi tabelasında

yer alan Cem Kara’nın biyografi-
sinin yer aldığı panonun kurdelesi

kesildikten sonra Mustafa Ceceli’nin
sahneye çıkması ile 10 binleri bulan Ça-
talcalılar tüm gece doyasıya eğlendiler.
Sahne performansı ile göz dolduran
Mustafa Ceceli’nin en ön sırada bulu-
nan engelli vatandaşlar ile birlikte şark-
lılar söylemesi ise alanı dolduranlar
tarafından alkışlar ve ıslıklar eşliğinde
takdir ile karşılandı. 

BAHADIR
SÜGÜR

HABER
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Cem Kara'nın eşi ve oğluyla 
birlikte açılışı gerçekleştiren 

Belediye Başkanı Mesut Üner,
“Bugün Çatalca'daki en mutlu

günlerimizden birisi. Hem 
Cem ağabeyimizin adını 
ölümsüzleştirdik hem de 
ilçemize güzel bir yaşam 
vadisi kazandırdık” dedi.

CATALCA DEGERLERINE
HER ZAMAN SAHIP CIKAR

Çatalca Belediyesi'nin eski Başkanı Cem Kara'nın
adının verildiği Cem Kara Yaşam Vadisi, görkemli bir

törenle açıldı. Belediye Başkanı Mesut Üner'in ev
sahipliğinde gerçekleşen açılışta Cem Kara'nın eşi
Nurhan Kara ve oğlu Selçuk Kara'nın konuşmaları
herkese duygusal anlar yaşattı. Belediye Başkanı

Üner de, Kara'nın ismini yaşatmaktan dolayı 
mutluk olduklarını belirterek, “Çatalca 

her zaman değerlerine 
sahip çıkar” dedi
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Merhum başkan 
Cem Kara'nın oğlu Selçuk

Kara ve eşi Nurhan Kara da
açılışta duygu dolu anlar 

yaşadı. Oğul Kara, babasının
adının yaşatılması nedeniyle

büyük bir mutluluk 
duyduklarını söyledi. Nurhan

Kara ise Çatalca'nın 
Cem Kara'yı her zaman 
güzel hatırlayacağını

ifade etti.

Eşekçi deresi
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Tekirdağ’da sıkı denetim
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi
Ulaşım Dairesi Başkanlığı, Plan-
lama ve Toplu Taşıma Müdürlüğü
ekipleri, Trafik Zabıtası ile birlikte,
2021-2022 eğitim-öğretim yılının
başlaması ile birlikte, Süleymanpaşa

İlçesi'nde faaliyet gösteren J Plaka
Öğrenci Servis Minibüslerine yöne-
lik denetim gerçekleştirdi. J Plaka
Öğrenci servisleri; gerçekleştirilen
kontrollerde başta şoför tanıtım
kartı ve güzergah izin belgesi olmak

üzere, koltuk sayısından emniyet ke-
merlerine, çalışma ruhsatlarından
hostes tanıtım kartlarına kadar sıkı
bir denetime tabi tutuldu. Denetim-
lerin il genelinde artarak devam ede-
ceğini belirten Tekirdağ Büyükşehir
Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı
ve Ulaşım Dairesi Başkanı Erdin
Eral, "Yeni eğitim ve öğretim yılının
başlaması ile birlikte biz de Ulaşım
Dairesi olarak, geleceğimizin temi-
natı öğrencilerimizi taşıyan öğrenci
servislerine yönelik denetimlerimizi
sıklaştırdık. Bu konuda oldukça has-
sas davranıyoruz. Öğrenci servisle-
rine yönelik kontrollerimiz artarak
devam edecek. Eksiklikleri tespit edi-
len ya da mevzuata uygun çalışma-
yan servislere de yasal dayanaklar
çerçevesinde gerekli cezai işlemler
uygulanacak" dedi. 
İRFAN DEMİR


