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Sıkı dur Erdoğan
başbakan geliyor!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral
Akşener, "Gittiğimiz her yerde,

millet bizi çağırıyor. Sandıkları patlat-
maya, milletimizin iradesini, yeniden
iktidar yapmaya geliyoruz. Ortaklarınla
sürdüğünüz sefaya son verip, hizmet
nasıl yapılırmış,
ülke nasıl yöneti-
lirmiş, cümle
aleme göster-
meye geliyoruz.
Bu ucube sistemin
devri, artık bitti.
Sıkı dur Sayın Er-
doğan, başbakan
geliyor" dedi. 
I SAYFA 7

MİLLET BİZİ ÇAĞIRIYOR
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Meral Akşener

Siyasi cinayet
istihbaratı yok

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,
siyasi cinayetler iddialarına de-

ğindi. “Siyasi cinayet istihbaratı var
mı? diye bütün kurumlara sordum.
Hayır dediler” diyen Soylu, “Peki siz
böyle bir bilgiyi nereden aldınız? İlk
kaynak yabancı servislerdir. Yabancı
servislerin kuca-
ğına oturmuşsanız
sizi oynatırlar. Bu
FETÖ taktiğidir.
Onlarla çok kol
kola girerseniz,
onların hamiliğini
kabul ederseniz
geleceğiniz durum
da budur” dedi.
I SAYFA 7

TAM BİR FETÖ TAKTİĞİ
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Süleyman Soylu

Siz başarılı olun
onlar kıskansın!

Son günlerde çok tartışılan
TÜGVA hakkında açıklamada bu-

lunan Bilal Erdoğan, “TÜGVA ile uğra-
şıyorlar, neden biliyor musunuz? Siz
TÜGVA'da karışık kuruşuk, abuk sabuk
bir şey yapıyor musunuz? Kıskanıyorlar
değil mi? O zaman daha da başarılı
olun. Onlar da kıskançlıktan çatlasın”
dedi. Erdoğan, “Siz ortada dolaşan algı
çalışmalarına bak-
mayın. Bir taraf
kendini anlatmak-
tan aciz, bir taraf
da her türlü mela-
nete sarılıp, insan-
lara iftira atıyor,
ithamda bulunu-
yor, hakaret edi-
yor” ifadelerini
kullandı.

SADECE İFTİRA ATIYORLAR
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Bilal Erdoğan
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İBB tarafından tanesi 65 TL'ye alınarak mezarlık-
lara yerleştirilen ibrikler Meclis toplantısında

gündeme geldi. AK Parti'li Yavuz Selim Tuncer, ib-
riklerin Malatya'dan alındığını hatırlatarak, “Malat-
ya'da bir fiyat araştırması yaptım. İBB'nin aldığı
ibriklerin tanesi 13 TL. Ama İmamoğlu, İstanbul hal-
kına 65 liraya üflemiş bunu” diye konuştu. Tuncer'in bu
sözleri üzerine CHP sıralarından sesler yükseldi. Tuncer
ise “Bizi susturmayacaksınız. Doğruları yüzünüze baka
baka konuşacağız” çıkışını yaptı. I SAYFA 9
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Her yaş grubundan vatanda-
şın kitaba kolayca ulaşabilme-

sini amaçlayan Beylikdüzü
Belediyesi, ikinci Gezici Kütüpha-
neyi de Beylikdüzü’ne kazandırdı.
Yaşam Vadisi’nde gerçekleşen tö-
rende yaklaşık 2 bin 500 eserin bu-
lunduğu otobüsün tüm mahalleleri
gezeceğini belirten Belediye Başkanı
Mehmet Murat Çalık, “Gazi Mus-
tafa Kemal Atatürk’ün yaptığı gibi
biz de kitaplardan ilham alarak hiz-
met üretmeye devam edeceğiz” ifa-
delerini kullandı. I SAYFA 4
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2 bin 500 eser
yola koyuldu

BAHCESEHIR’IN
BAGRINA HANCER

CHP Milletvekili Özgür Karabat, Başakşehirşe-
hir Belediyesi’nce Bahçeşehir bölgesinde yapı-

mına başlanan atık dönüşüm tesisi konusunda
TBMM’de bir basın toplantısı düzenledi. Açıklama-
sında ‘Uluslararası kaliteli kent yaşam’ sertifikalı bir böl-
geye layık görülen katı atık dönüşüm tesisinin bölgede
ciddi çevre sorunlarını yaratacağını ifade eden Karabat,
“Projeye dair eleştiri ve tepkiler vatandaşlarımız ve sivil
toplum kuruluşlarımız tarafından her fırsatta dile geti-
rilse de halkın talep ve beklentilerini görmezden gelen bir
yerel yönetim anlayışıyla karşı karşıyayız” diye konuştu.

TALEPLERİ GÖRMEZDEN GELİYORLAR

ç

Bahçeşehir 2. Kısım Mahallesi’nde yapımı
devam eden tesisin inşaatının büyük oranda ta-

mamlandığı ifade eden Karabat, “Ancak bölgenin plan
dipnotlarında belirtilen uygulama alan sınırlarına uyul-
mamıştır. İmar planlarına aykırı bir uygulama söz ko-
nusu. Bin 250 metrekaresi kapalı mekân olmak üzere
toplam 4 bin metrekarelik bir alana yayılan bu yapının
hiçbir yasal izni ve ruhsatı yok. Şantiye alanında iş bilgi-
lerini gösteren tabela bile yok. Tesis belediye eliyle adeta
bir oldu bittiye getiriliyor. Projen bu haliyle Bahçeşehir’in
bağrına saplanan bir hançer” dedi. I SAYFA 9

HİÇBİR YASAL İZNİ VE RUHSATI YOK

ç

Silivri Belediyesi'nin 2022 yılı
için oluşturulan 445 Milyon

TL tahmini bütçesi, oy birliği ile
kabul edildi. Yatırımlar için toplam

127 milyon 176 bin
TL ödenek öngörül-
düğünü belirten
Başkan Yılmaz,
“2022 yılı Silivri’miz
için atılım ve yatırım
yılı olacaktır” mesajı
verdi. Yılmaz,
“Denk bütçe hedefi
ile hazırlanmış olan
bütçemizin büyük-
lüğü bir önceki yıla

göre yüzde 32 oranında artarak 445
milyon TL olması öngörülmüştür”
diye konuştu. I SAYFA 5
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2022 Silivri için
atılım yılı olacak

Volkan Yılmaz

Avcılar Karınca Kararınca
Derneği Başkanı Kahraman

Necat Ürkmez, derneğin faaliyetle-
rine ilişkin Damga'ya konuştu. Sos-

yal sorumluluk
bilinciyle yola çıktık-
larını kaydeden
Ürkmez, “Annesini,
babasını kaybetmiş,
yetim ve öksüz ço-
cuklarımıza elbise
anlamında gıda an-
lamında yardım edi-
yoruz. Şimdiye
kadar 400 çocuğu-
muzun yanında

olduk. Bundan sonra da aynı doğ-
rultuda çalışmalarımıza devam ede-
ceğiz” diye konuştu. I SAYFA 16
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Yetim ve öksüzlere
yardım ediyoruz

Kahraman Necat Ürkmez

13 LİRALIK İBRİĞİ

Eski Beylikdüzü Belediye Başkanı
Vehbi Orakçı, gazetemizi ziyaret

etti. Damga İmtiyaz Sahibi Mehmet
Mert'le görüşen Orakçı, “İstanbul'un
nabzını Damga'dan takip ediyoruz. Çok
önemli bir kamu görevi yürütüyorsu-
nuz. Kutuplaşmanın zirve yaptığı günü-
müzde tarafsız yayın yapan istisna bir
yayın organısınız. Önemli bir boşluğu
dolduruyorsunuz. Başarınızın devamını
diliyorum” açıklamasını yaptı. Orak-
çı'ya teşekkür eden Mehmet Mert ise
Damga olarak her kesimin sesi olmaya
çalıştıklarını vurguladı.
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Vehbi Orakçı'dan
Damga'ya ziyaret

İddiaya göre, anne ve babası ayrı olan
ve Şırnak'ta dedesiyle birlikte yaşayan

Murat T. (21), babası Hacı T.'den, annesiyle
yaşadıkları ayrılığın nedenini öğrendi.
Murat T.'ye 20 yıl önce babası askerdeyken,
annesinin Kamuran Tün (42) ile yasak aşk
yaşadığın ve annesinin daha sonra farklı bi-
riyle evlendiği söylendi. Daha sonra baba

Hacı T. ve amca Salih T. ise Murat T.'ye,
Kamuran Tün'ü öldürmesi gerektiğini söy-
ledi. Murat T., 20 yıl önce ailenin korkusun-
dan Irak'a kaçan Kamuran Tün'ü öldürmek
için babası ve amcasıyla birlikte plan yaptı.
Tekirdağ'da yaşayan bir kadın aracılığı ile
Kamuran Tün'ün İstanbul'a gelmesi sağ-
landı. Sonrasında Tün, öldürüldü.

ç
PLAN YAPIP İSTANBUL'A GETİRTTİLER

CHP İstanbul Milletvekili ve PM Üyesi Özgür Karabat, Bahçeşehir’de yapımı devam eden “atık dönü-
şüm tesisi” konusunda TBMM’de bir basın açıklaması düzenledi. Karabat, Başakşehir Belediyesi’nin
“çevreci” söylemler üzerinden başlattığı projenin, ilçenin bağrına hançer gibi sağlandığını söyledi

Bahçeşehir merkezi konumundaki bir alanda devam eden pro-
jenin, yerleşim yerleri için ciddi riskler oluşturduğunu belirten
Özgür Karabat, 2009 yılında bölgede bir sel felaketi yaşandı-
ğını da hatırlatarak, alanın dere yatağında olmasının da insan
hayatının hiçe sayıldığının açık kanıtı olduğunu savundu.

DERE YATAĞINA YAPILIYOR!

İstanbul’da yapılan güncel bir akademik
araştırma, Kovid-19 ölümlerinde hava

kirliliğinin etkisine dikkat çekti. Araştırmaya
göre, İstanbul’da Kovid -19 pandemisi boyunca
gerçekleşen ölümlerin yaş, sosyoekonomik
durum ve hane halkı sayısının yanı sıra, hava
kirliliğiyle de ilişkili olduğu açıklandı. I SAYFA 8
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İstanbul’un havası
insanı öldürüyor!

HAVA KİRLİLİĞİYLE İLİŞKİLİ

Şırnak'tan İstanbul'a gelen Murat T., 20 yıl önce başlayan
husumet nedeniyle Irak'tan İstanbul'a gelmesini sağladığı kişiyi
Kadıköy'de cadde ortasında defalarca bıçaklayarak öldürdü
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Gece kulübü
tesis oldu!Pjanic
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İstanbul Barosu, hafta sonu yeni başkanını
seçmeye hazırlanırken 'gece kulübü' olarak

işletildiği iddialarıyla gündeme gelen ve tartışma
yaratan Balmumcu'daki sosyal

tesisiyle ilgili sorunu çözdü.
Bina girişinde "İstanbul

Barosu'na Aittir" tabe-
lası asıldı. BHAVA
adlı işletmenin tu-
rizm işletme belge-
sine göre yeniden

düzenlendikten sonra
tesisin hizmete açılması

bekleniyor. I SAYFA 9

Cildin özellikle mevsim geçişlerinde bakıma
ihtiyaç duyduğunu belirten Leyla Cesaret

Ergül, “Güzelliğin, aynı zamanda sağlığın önemli
bir göstergesi olan cilde uygun olarak planlanan
cilt bakımı rutinleriyle cildin nem kaybetmesinin ve
yıpranmasının önüne geçilebilir” dedi.  I SAYFA 2

31. Akbank Caz
Festivali, 1-10

Ekim tarihleri arasında
10 farklı mekanda, 
Türk Caz sahnesinden
100’ün üzerinde sanatçı-
nın performansıyla
gerçekleşti. 
I SAYFA 10
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Bakım yapın güzel kalın! 10 BİN KİŞİ İZLEDİ
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Adale sakatlığını
büyük ölçüde atlatan
Miralem Pjanic, top
başı yaptı.
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Özgür Karabat

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

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

Hafızada iyileşme gözlendi  

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

Beyaz cevheri küçülttü

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

Gençlerde henüz denenmedi

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

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

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

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

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

Protein kaçağına dikkat

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

idrar şikayetlerinin hastanın gün-
lük yaşamını zorlaştırdığına dik-

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

40'lı yaşlara dikkat 

Prostat büyümesinin her erkekte mey-

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

İdrar sıkıntısı belirti

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

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

Son teknolojik tedaviler 

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

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

SERTLEŞME
PROBLEMİ 

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

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

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

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

Hafızada iyileşme gözlendi  

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

Beyaz cevheri küçülttü

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

Gençlerde henüz denenmedi

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

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

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

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

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

Protein kaçağına dikkat

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

idrar şikayetlerinin hastanın gün-
lük yaşamını zorlaştırdığına dik-

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

40'lı yaşlara dikkat 

Prostat büyümesinin her erkekte mey-

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

İdrar sıkıntısı belirti

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

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

Son teknolojik tedaviler 

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

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

SERTLEŞME
PROBLEMİ 

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

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

Meme kanserinde farkındalığın büyük önem 
taşıdığını belirten Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. 
Alper Cihan, “40 yaşından sonra meme kanseri 

olma riski genç bir bireye göre neredeyse 2 katına 
çıkıyor. İlk farkında olmamız gereken nokta meme 
kanseri riskimiz ne olduğudur. 100 kadından 12’si-

nin meme kanseri olma ihtimali var” dedi

KARTAL Belediyesi ve Kızılay Özel 
Kartal Hastanesi iş birliği ile Kartal 
Belediyesi çalışanlarına ‘Meme Kanse-

ri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı’ konulu 
bilinçlendirme semineri yapıldı. Seminerde, 
meme kanseri geçirmiş hastalar da yaşadıkla-
rı süreci paylaştı. Seminerde konuşan Genel 
Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Alper Cihan, meme 
kanserinin farkında olunduktan sonra korkul-
maması gereken bir hastalık olduğunu ifade 
ederek, “Ülkemizde son verilere göre kadın-
larda çıkan tüm kanserlerin yüzde 47’si meme 
kanseri. Şu an birinci sırada. Bu da git gide 
artıyor. Sanayileşmiş toplum, gıda, beslenme, 
çocuk ve emzirme kültürü, hareketli yaşam, 
birçok dış etken ve stres maruziyetiyle görülme 
oranı giderek artıyor” diye konuştu.                                         
Düzenli muayene şart                                                                                                                   
Meme kanseri riskinin ne olduğunun tespit 
edilmesinin önemini belirten Prof. Dr. Cihan, 
“100 kadından 12’sinin meme kanseri olma ihti-
mali var ancak bu risk herkeste yüzde 12 değil. 
Kiminde yüzde 1-3-5, kimin de ise yüzde 40-50 
civarında. Bu risk faktörlerini belirleyen belli 
testler var. İnternette bile online olarak girip 
bu testleri yapabilirsiniz. Yüksek, orta ve düşük 
gibi riskini belirledikten sonra kendi kendine 
meme muayenesi yapmak lazım. Her ay düzenli 
yapılan kendi kendine meme muayenesiyle, 
memede olan şekil değişikliği, içinde çıkan 
bir kitle, meme başından akıntı, kızarıklık gibi 
olayları erkenden fark edebilirler” ifadelerini 
kullandı.

40 yaşından sonra risk kat artıyor
Memenin vücudun dışında bir organ olduğu 
için 1-2 santimlik kitlelerden hemen korkul-
maması gerektiğini, bunların bir çoğunun iyi 
huylu olduğunu belirten Prof. Dr. Alper Cihan, 
sözlerini şöyle sürdürdü:“Meme kanseri olmak-
tan değil geç kalmaktan korkmak lazım. Meme 
hormonel bir organdır ve her ay adet döngü-
süyle beraber hormonların etkisiyle beraber 
memeler bir miktar büyür küçülür. İçindeki süt 
bezleri kendileri şişer ve küçülür. Doğuma ve 
süt vermeye hazırlık aşamasına geçer bu olaylar 
yoksa da geri küçülür. Böyle sürekli hareket 
halinde olan hücrelerde yaş ilerledikçe risk de 
çok artıyor. 40 yaşından sonra meme kanseri 
olma riski genç bir bireye göre neredeyse 2 
katına çıkıyor”

Erken yaşta doğum farkı
Meme kanseri riskini artıran faktörler hakkında 
açıklama yapan Prof. Dr. Cihan, “Erken adet 
görmek, emzirmemek de riski artırıyor. Erken 
yaşta çocuk doğurmak ve çocukları uzun süre 
emzirmek de süt verme fonksiyonunu düzenli 
olarak yapmasından dolayı riski azaltıyor. Kilo, 
obezite, yağlı beslenme de riski artırıyor” dedi.

Sağlıklı beslenmeye dikkat
Egzersiz, sürekli aktivite, sağlıklı beslenme, 
düzenli uykunun vücudun bütün dokularına 
olumlu faydası olduğu gibi meme kanseri riski-
ni de azalttığını ifade eden Prof. Cihan, “Bazı 
ailelerde meme kanseri geni diye tanımladı-
ğımız bir gen var ve o geni taşıyanların meme 
kanseri olma riski daha fazla. O gen olmasa bile 
kişinin meme dokusundaki hassasiyet, aile de 
meme kanseri olması durumunda risk yükseli-
yor” ifadelerini kullandı.
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Mevsim geçişlerinde cilt ba-
kımının önemine değinen 
İstanbul Aydın Üniversi-

tesi (İAÜ) Anadolu BİL Meslek 
Yüksekokulu Saç Bakımı ve Gü-
zellik Hizmetleri Program Başkanı 
Öğretim Görevlisi Leyla Cesaret 
Ergül, “Mevsim geçişlerinde deği-
şen hava şartları cilt türlerine göre 
farklılık gösterir, cildin gözenek-
leri havaların soğumasıyla birlikte 
sıkılaşır ve cildin sebum denen, 
yağ bezlerinin meydana getirdiği 
salgıda artış gözlenir; vücut ısısını 
korumak için dolaşım sisteminde 
kan miktarını azaltır, bu azalma ile 
cilt yeterince kanla beslenemez, 
renksiz ve mat bir hale gelir. Cildin 
bu nedenle soğuk ve kuru hava 
şartlarından etkilenmemesi ve 
uyum sağlaması için bazı tedbirler 
alınması gerekir” diye konuştu.

En önemli adım cilt temizliği
Pürüzsüz, parlak, temiz bir cilde 

kavuşmak için en önemli adımın 
cilt temizliği olduğunun altını çizen 
Ergül, “Temiz olmayan, porları tı-
kalı bir cilde ne uygularsanız uygu-
layın iyi bir sonuç almanız mümkün 

değil. Cilt üzerindeki keratin denen 
ölü hücre tabakasının temizlenme-
si, cilt yüzeyinde hijyen sağlayarak 
bakteri oluşumunu önleyecektir. 
Cilt temizlenmeden kullanılan her 
ürün porların tıkanmasına yol aça-
cağı için mutlaka cildin kirden, ölü 
derilerden arındırılması gerekmek-
tedir. Cilt ürünlerinde PH dengesi 
oldukça önemli bir faktördür. 
Cildin kurumasına engel olacak, 
deriyi tahriş etmeden temizleyecek, 
cilt tipine uygun, krem, köpük, jel 
veya akneli ciltler için üretilmiş 
temizleyicilerden destek alınabilir” 
ifadelerini kullandı.

Cilt tipine uygunürünler 
tercih edilmeli

Farklı cilt türlerinin ihtiyaç 
duyduğu nem miktarının farklı 
olduğunu belirten Ergül, şöyle 
devam etti: “Mevsim geçişlerin-
den en fazla etkilenen ve neme 
ihtiyaç duyan ciltler kuru ciltler. 
Cilt neme bu dönemde daha fazla 
ihtiyaç duyar. Kuruma ile ciltteki 
çizgiler belirginleşir cilt kurur ve 
pullanmalar görülür. Yoğun neme 
ihtiyaç duyulan bu dönemde nem-

lendiricilerin yanı sıra onarıcı gece 
kremleri de kullanılmalı. Yağlı 
ciltler ise kesinlikle yağlı nemlen-
dirici ve maskeler kullanmamalı. 
Cildin PH değerini koruyarak 
temizliği yapılmalı ve su bazlı 
ürünler kullanılmalı. Karma ciltle-
rin cilt özelliklerine uygun gelişti-
rilmiş nemlendiriciler kullanılmalı 
veya cilt özelliğine göre iki farklı 
ürünle desteklenmeli. Cilt bakımı 
sadece mevsim geçişlerinde değil 
günlük yaşamın vazgeçilmez bir 
parçası olmalı. Cilt bakımı plan-
laması yaparken yaşam şeklini de 
mutlaka göz önünde bulundurmak 
gerekir. Çok seyahat etmek, dışa-
rıda fazla zaman geçirmek ya da 
dışarıya çok çıkmamak, sigara ve 
alkol kullanımı gibi pek çok faktör 
cilt bakımı gereksinimlerinin de-
ğişmesine neden olur. Bu nedenle 
mevsim geçişlerinde bakim ürün-
lerinizi seçerken mevsimin yaşam 
üzerindeki etkilerini göz önünde 
bulundurarak cildin değişen 
dönemlerdeki değişen ihtiyaçlarını 
karşılayacak içerikleri bulunduran 
ürünleri tercih etmek cilt sağlığı 
açısından çok önemlidir.”

GÜNLÜK su tüketiminin 
metabolizmanın çalışmasını 
doğrudan etkilediğini söyle-
yen Öğretim Görevlisi Leyla 
Cesaret Ergül, “Yeterince 
su tüketilmediğinde dolaşım 
sisteminden sindirim sistemi-
ne kadar tüm metabolizma 
etkilenir ve vücutta biriken 
toksinler atılamadığından 
ilk cilt sağlığı bozulur. Bu 
sebeple mevsim geçişlerinde 
cilt temizliği ve bakımının 
yanı sıra günlük su tüketimi-
ne dikkat etmeli ortalama 
1,5 litre su içilmelidir. Bunun 
yanında sağlıklı beslenmek, 
düzenli uyku, egzersiz yap-
mak ve stresten uzak durmak 
mevsim geçişlerinde cilt 
sağlığımız için önemli olduğu 
kadar tüm yaşamımız içinde 
önemlidir. Protein yönünden 
zengin gıdalar, demir açısın-
dan da zengin olduğu için 
kan dolaşımını hızlandırarak 
cilt sağlığını güçlendirir. Ay-
rıca Omega-3 ve Selenyum 
dan zengin gıdalar (ceviz, 
fındık, badem) cilt sağlığımı-
zı korumamıza yardımcıdır. 
A, C ve E vitaminleri de 
cilt sağlığımız önemlidir. A 
vitamini kolajen üretimini 
destekleyerek elastikiyetin 
artmasını ve cildin genç kal-
masını sağlar. Ciltte pullan-
ma ve egzama gibi problem-
lerin önüne geçer. C vitamini 
hücre yenilenmesini arttırır 
ve olabilecek lezyonları 
engeller. E vitamini ise cilde 
zarar veren serbest radikalle-
rin dolaşımını önler cildin su 
tutma kapasitesini arttırır” 
ifadelerini kullandı.
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VITAMIN 
DESTEĞI ÖNEMLI

Meme kanserinde
KIRK YAŞ KRiTiK

VITAMIN ve minerallerin 
hayati fonksiyonlarımızı 
sürdürmemizde kritik role 

sahip maddeler olduğunu belir-
ten Yrd. Doç. Dr. Ayhan Levent, 
“Bu maddeler metabolizmamızın 
birçok aşamasında görev alırlar. 
Sağlıklı beslenen kişilerin hekim 

tavsiyesi olmadan vitamin tüket-
mesi sağlık sorunlarına neden 
olabilir” dedi. Hayati fonksiyon-
ların sürdürülmesinde önemli 
bir yere sahip olan vitamin ve 
minerallerin alınan gıdalardan 
temin edilmesi gerektiğini 
belirten uzmanlar, vitamin ve 
mineral takviyesinin hekim 
kontrolünde olması gerektiğini 
vurguluyor.Bilinçsizce tüketi-
len ihtiyaç fazlası vitaminlerin 
vücutta birikerek kalp, böbrek 
ve karaciğer gibi hayati organla-
ra zarar verebileceği uyarısında 
bulunan uzmanlar, “A vitamini 
fazlalığı karaciğere toksik etki 
yapar, deride pullanma, saçlarda 
dökülme, görme bozukluğu, kas 

güçsüzlüğü meydana getirir” 
uyarısında bulunuyor. Uzmanlar, 
vitamin ve mineral kullanması 
gereken kişileri de belirtiyor. 
Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakül-
tesi Iç Hastalıkları Anabilim Dalı, 
NPISTANBUL Beyin Hastanesi 
Dahiliye Uzmanı Yrd. Doç. Dr. 
Ayhan Levent, vitamin ve mine-
ral kullanımına ilişkin değerlen-
dirmelerde bulundu.  Metaboliz-
mamızın ihtiyacı olan vitamin ve 
mineralleri aldığımız gıdalardan 
temin ettiğini kaydeden Yrd. 
Doç. Dr. Ayhan Levent, “Ihtiyaç 
fazlası olan vitaminler ya idrar 
yolları ile atılır ya da karaciğerle 
temizlenir. Dengeli beslenen ve 
herhangi bir hastalığı olmayan 

kişilerin bağışıklık sistemini 
güçlendirmek için vitamin ve 
mineral takviyesine ihtiyacı yok-
tur.Bilinçsizce tüketilen vitamin 
ve mineraller vücutta birikerek 
kalp, böbrek ve karaciğer gibi 
hayati organlara zarar verebi-
lir.” diye konuştu. Vitaminlerin 
özellikle doğal yollardan alınma-
sının önerildiğini kaydeden Yrd. 
Doç. Dr. Ayhan Levent, “Ancak 
ciddi vitamin eksikliği çekenler 
veya hastalık sürecinde olanlara 
hekim tavsiyesi ile ilaç şeklinde 
vitamin takviyesi önerilmektedir.
Sağlıklı beslenen kişilerin hekim 
tavsiyesi olmadan vitamin tüket-
mesi sağlık sorunlarına neden 
olabilir.” uyarısını yaptı.

NEŞE MERT

Riski belirlemek gerek
MEME kanserinden en önemli korunma 
yönteminin riski bilmek olduğuna vurgu 
yapan Prof. Dr. Cihan, şunları söyledi:“En 
önemli korunma yöntemi riskimizi bilmek, 
periyodik muayene yapmak, en ufak şüphede 
de tanı ve tedavi metodlarına başvurmak. 
Erken yakalanmış meme kanserlerinde ne-
redeyse yüzde 100’e yakın kurtulma şansımız 
var. Eskiden bir kişi meme kanseri olduysa 
bundan yüzde 100 kurtulmak gibi bir konu 
yok deniliyordu. Artık var diyoruz. Yeni 
çıkan kemoterapik ajanlar, hormon reseptör-
leri, biyolojik ajanlarla tedavi edebiliyoruz. 
Geç yakalananlarda da tedavi şansımız çok 
yükseldi, seçeneklerimiz çok arttı. Cerrahi 
tedavi, hormon tedavisi, ışın tedavisi, koruyu-
cu tedavilerle şansımız çok yükseldi.” 

Cildin özellikle mevsim geçişlerinde bakıma ihtiyaç duyduğunu belirten 
Leyla Cesaret Ergül, “Güzelliğin, aynı zamanda sağlığın önemli bir göster-
gesi olan cilde uygun olarak planlanan cilt bakımı rutinleriyle cildin nem 

kaybetmesinin ve yıpranmasının önüne geçilebilir” dedi

İŞ insanı Hakan Saban-
cı’nın kendisi hakkında 
aldığı uzaklaştırma kararını 

sosyal medya hesabından mesajlar 
paylaşarak ihlal ettiği gerekçesiyle 
iki kez zorlama hapsine çarptırılan 
Aygün Aydın hakkında bir hapis 
kararı daha çıktı. İş insanı Hakan 
Sabancı ile aşk yaşadığını iddia 
eden Aygün Aygün Aydın, Sabancı 
ile ilgili sosyal medya hesaplarında 
yaptığı paylaşımlardan dolayı uzak-
laştırma cezası almıştı. Mahkeme, 

mesajlarına ısrarla devam eden Ay-
dın’a bu kez 17 gün zorlama hapsi 
cezası verdi. Aydın, karara itiraz 
etti ve dilekçesinde şu ifadelere yer 
verdi: “Paylaşımda Hakan Saban-
cı’nın ismi geçmemektedir. Evimin 
önünde de her gün siyah bir araç 
duruyor. Can güvenliğimden endişe 
duyuyor ve kararın kaldırılmasını 
istiyorum.” Aygün Aydın sosyal 
medyadan Hakan Sabancı aleyhi-
ne paylaşımlar yaptığı için üç gün 
hapis yatmıştı.  

Vitaminin fazlası zarar

AYGÜN AYDIN’A CEZA



YANGIN, dün saat 15.00 sırala-
rında çıktı. Esenler Turgut Reis 
Mahallesi’ndeki 5 katlı binanın 

girişindeki elektrik saatleri yanmaya 
başladı. Binayı yoğun duman sarınca 
üst kattakiler mahsur kaldı. Dumanın 
dairelerine dolduğu birinci kattakiler 
pencere ve balkonlardan mahalle 
sakinlerinin açtığı çarşafa atladı. İlk 

atlayan çocuk çarşafın ardından yere 
düştü. Daha sonra diğer çocuklar 
ve anne aşağıya atladı. Yaşanan can 
pazarı saniye saniye kameraya yansıdı. 
Mahalle sakinleri bir yandan da yangın 
söndürme tüpleri ile alevlere müda-
hale etti. Olay yerine gelen itfaiye 
yangını tamamen kontrol altına aldı. 
Hastaneye kaydırılan 4 kişinin duru-

munun iyi olduğu öğrenildi. Sokaktaki 
bulunan esnaf Bektaş Yılmaz, “Mar-
kette oturuyordum. Patlama sesi geldi 
dışarı çıktım. Olayı görünce hemen 
yangın tüpüyle koştum. Müdahale 
ederken cam patladı. İçeri gireme-
dim. İtfaiye gelene kadar da yangını 
söndürdük. Çarşafı buradaki arkadaş-
larımız açtı” dedi. DHA

Esenler’de can pazarı yaşandıEsenler’de can pazarı yaşandı
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KüçüKçeKmece'de ormanlık alanda
ağaca asılı halde erkek cesedi bulundu.
Üzerinden kimlik çıkmayan 25 yaşların-

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

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

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

Hastaneye beni almadılar

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

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

Eve girmek istemiyorum

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

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

Ağaca asılı 
halde bulundu

Örümcek hırsızlar!

Şüpheli polise
teslim oldu

Ankara'da bisikletiyle evine
dönerken, bir otomobil sürücü-

sünün arkadan çarpması so-
nucu hayatını kaybeden Umut

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

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

arası anma sürüşü yapıldı.

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

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

Umut'la hiç tanışamadı

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

Mücadele edeceğiz

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

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

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

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

BISIKLETLI
PROTESTO

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

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

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

Kendimi kenara attım

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

Maganda dehşeti

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

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

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

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

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

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

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

Hastaneye beni almadılar

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

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

Eve girmek istemiyorum

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

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

Ağaca asılı 
halde bulundu

Örümcek hırsızlar!

Şüpheli polise
teslim oldu

Ankara'da bisikletiyle evine
dönerken, bir otomobil sürücü-

sünün arkadan çarpması so-
nucu hayatını kaybeden Umut

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

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

arası anma sürüşü yapıldı.

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

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

Umut'la hiç tanışamadı

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

Mücadele edeceğiz

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

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

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

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

BISIKLETLI
PROTESTO

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

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

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

Kendimi kenara attım

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

Maganda dehşeti

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

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

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

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

14 EKİM 2021 PERŞEMBE

Almanya’da 30’dan fazla suça 
karıştığı belirtilen, uyuştu-
rucu ve organize suç çetesi 

‘Lions-Cartel’in Afganistan uyruk-
lu lideri Sanger Ahmadi sınır dışı 
edilmişti. Sanger Ahmadi’nin sosyal 
medya hesapların yaptığı paylaşım-
larda Türkiye’de olduğunun belirlen-
mesi üzerine, Bakırköy Cumhuriyet 
Başsavcılığınca soruşturma başlat-
mıştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü 
Organize Suçlarla Mücadele Şube 
Müdürlüğü ekipleri, Sanger Ahma-
di’nin Bahçelievler’de bulunan bir 
otelde kaldığını belirlemişti. Ekipler, 
7 Eylül Perşembe günü örgüt lideri 
Sanger Ahmadi’nin kaldığı otele 
baskın düzenledi. Ahmadi ve çete 
üyesi oldukları belirtilen l J.Y., S.V., 
M.A.D. ve O.M. lobide gözaltına 
alınırken, çalışmaların devamında 
H.S. isimli bir şüpheli daha gözaltına 
alındı. Gözaltına alınan şüpheliler 

emniyetteki sorgularının tamamlan-
masının ardından adliyeye sevk edil-
diler. Adliyeye sevk edilen örgüt üyesi 
O.M., serbest bırakılırken, çete lideri 
Sanger Ahmadi, J.Y., S.V., M.A.D. ve 
H.S.’nin adli işlemlerinin ardından sı-
nır dışı edilmek üzere İstanbul İl Göç 
İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildiler.

CETE UYELERCETE UYELERii  iiCCiiN N 
KARAR CIKTIKARAR CIKTI

Ev değil zehir deposu çıktı

Cezaevinden çıktı yine suç işledi!

Almanya’da 30’dan fazla suça karıştığı belirtilen “Lions-Cartel” uyuştu-
rucu ve organize suç örgütünün lideri Afganistan uyruklu Sanger Ahmadi 
ve 5 örgüt üyesi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 
Çete üyelerinden biri serbest bırakılırken, Ahmadi ve 4 adamı sınır dışı 

edilmek üzere İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildiler

BÜYÜKÇEKMECE’DE 
TIR’dan 1 buçuk ton fındıkla, 
iki farklı noktadaki inşaat 

alanlarından 100 bin lira değerinde 
inşaat malzemesi çalan şüpheliler-
den biri gözaltına alındı. Hırsızlık 
anları güvenlik kameralarına yansıdı. 
Büyükçekmece’de 13 Eylül’de Ça-
talca yolu üzerinde park 
edilen, TIR’dan 1 ton 500 
kilogram fındık çalındı. 
15 Eylül’de ise Karaağaç 
Mahallesi Dr. Hasan Ak-
gün Caddesi’ndeki inşaat 
alanından 100 bin lira 
değerinde inşaat malze-
mesi çalındı. Son olarak 
28 Eylül Perşembe günü 

Ulus Mahallesi Çatalca yolu üzerin-
de bulunan bir inşaat alanından da 
inşaat kalıpları çalındı. Şikayetler 
üzerine polis ekipleri harekete geçti. 
Güvenlik kamerası kayıtlarını izleyen 
ekipler, şüphelilerin üstlerinde iş ye-
lekleri bulunduğunu, araçla perdele-
me yaparak hırsızlığı gerçekleştirdik-

lerini belirledi. Polis, araç 
plakası üzerinden yaptığı 
araştırmalar sonucunda 
K.S.’yi (51), önceki gün 
Esenler Tuna Mahalle-
si’nde yakaladı.  Mahke-
meye sevk edilen şüpheli 
K.S. tutuklanırken, diğer 
şüphelileri yakalamak için 
çalışmalar devam ediyor. 

Fındık hırsızları yakalandı

Esenler’de 5 katlı binanın girişinde bulunan elektrik saatlerinde yangın çıktı. Üst katta mahsur kalan 3’ü ço-
cuk 4 kişi, mahalle sakinlerinin açtığı çarşafa atladı. O anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

ÇEKMEKÖY’DE uyuşturu-
cu serasına dönüştürülen eve 
yapılan baskında 33 kök Hint 

keneviri ele geçirildi. Gözaltına alınan 
şüpheli U.D. adli kontrol hükümleri 
uygulanarak serbest bırakıldı. Baskın 
anları kameraya yansıdı. Polis, önceki 
gün Çekmeköy Aydınlar Mahallesi 
Fatih Sultan Mehmet Caddesi üzerin-
de bulunan adreste uyuşturucu madde 
satışı yapıldığı ihbarını aldı. Harekete 

geçen ekipler, ihbarın yapıldığı adrese 
toprak ve vantilatör getirildiğini tespit 
etti. Polis, gece geç saatlerde adrese ge-
len şüpheliyi takip etti. Şüphelinin yine 
Çekmeköy’de Cumhuriyet Mahallesi’n-
de bulunan farklı bir adreste de gittiğini 
belirledi. Her iki adrese eş zamanlı 
düzenlenen baskınlarda U.D. isimli 
şüpheli gözaltına alındı. Operasyon 
düzenlenen adreslerden birinde uyuştu-
rucu serası ortaya çıktı. Serada yapı-
lan aramalarda 33 kök Hint keneviri, 
ruhsatsız silah, 41.15 gram kannabinoid 
ve uyuşturucu madde üretiminde kulla-
nılan çok sayıda materyal ele geçirildi. 
Emniyetteki işlemlerinin ardından dün 
adliyeye sevk edilen şüpheli U.D. adli 
kontrol hükümleri uygulanarak serbest 
bırakıldı.

SARIYER’de cezaevinden izinli çıkarak 
3 ayrı iş yerinden hırsızlık yaptığı tespit 
edilen Serhat A., yakalandı. Tutuk-
lanarak tekrar cezaevine gönderilen 
şüphelinin hırsızlık anları da güvenlik 
kameralarına yansıdı. Sarıyer’de Köy-
başı Caddesi ve Meserburnu Caddesi 
üzerinde bulunan üç farklı kafeteryadan 
2 adet bilgisayar ve 12 bin 630 lira para 
çalındı. İhbar üzerine harekete geçen 
Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş 
Büro Amirliği ekipleri, iş yerlerine ait 
güvenlik kameralarını inceledi. Ekipler, 
şüphelinin bir süre önce cezaevinden 

izinli çıkan Serhat A. olduğunu belirle-
di. Fatih’te kaldığı otel odasında yakala-
dı. Polis merkezine götürülerek ifadesi 
alınan Serhat 
A.’nın, Sarı-
yer’deki üç ayrı iş 
yerinden hırsızlık 
yaptığını kabul 
ettiği öğrenildi. 
Şüpheli Serhat 
A., sevk edildiği 
adliyede tutukla-
narak cezaevine 
gönderildi. 

Şişli’de otelde kalan Amerikalı turist Edward W. önce resepsiyonun bilgisayarını kırdı, ardından 
da otel çalışanını darbetti. Olay yerine gelen polislere de direnen Edward W. emniyetteki işlem-
lerinin ardından serbest bırakıldı. Olay günü turistin, otel çalışanını sokakta yerde sürüklemesi 

ve bir kişinin kavgayı ayırmaya çalışması ise cep telefonu kamerasına yansıdı

Olay, Nişantaşı’nda bir otelde geçen 
cumartesi günü sabah saat 07.00 
sıralarında meydana geldi. İddiaya 

göre uzun süredir otelde kalan Amerikalı 
turist Edward W. odasından inerek resepsi-
yonun bilgisayarını yere atıp kırdı. Bunun 
üzerine otel çalışanı Şenol K. ile Ame-
rikalı turist tartışmaya başladı. Tartışma 
daha sonra yumruklu kavgaya dönüştü. 
Turist bir süre otel içerisinde Şenol K.’yı 
darbetti. Çalışan kendini dışarıya atarak 
kaçmaya çalıştı. Saldırgan, çalışanı sokakta 
da yakalayarak darbetmeye devam etti. 
Çevredeki iş yeri çalışanlarından Emre 
B. kavgayı ayırmak için müdahale etse de 

başarılı olamadı. Turistin, otel çalışanını 
sokakta yerde sürüklemesi ve bir kişinin 
kavgayı ayırmaya çalışması ise cep telefonu 
kamerasına yansıdı.

Polislere de zorluk çıkarttı
İhbar üzerine olay yerine gelen ekiplere 
de direnen Edward W., güçlükle polis 
aracına bindirilerek emniyete götürüldü. 
Edward W. buradaki işlemlerinin ar-
dından serbest bırakıldı. Zaman zaman 
sokakta bulunan esnafla da sorun yaşadığı 
belirtilen Amerikalı turistin otelden ayrıl-
dığı, darbedilen otel çalışanı Şenol K.’nın 
da izne çıkartıldığı öğrenildi. DHA

KAVGAYA müda-
hale eden Emre B., 
Edward W.’nin uyuş-
turucu krizine girmiş 
olabileceğini iddia 
ederek “Şenol ağabey 
bir günlük buraya 
yardıma gelmişti. O 
gecenin sabahında, 
onunla tartışırken 
gördüm. Ben de 
tartışmayı ayırmak 
istedim. Şenol ağabe-
yin İngilizcesi yoktu, 
benim vardı. Adamı 
biraz sakinleştirdim 
daha sonra kendi 
dükkanıma geldim. 
Sonra bağrışmalar 
başladı. Bir baktım 
Şenol ağabeyi dar-
betmeye başlamış. 
Elinde bir laptop var. 
Onu kırıp parçalar-
ken kendini kesmeye 
başladı. Olay dışarıya 
taşındı, Şenol ağabeyi 
yerde sürüklenirken, 
‘Emre yardım et’ diye 
bağırdı. Vicdanen 
rahatsız oldum. Başta 
ayırmaya çalıştım. 
Adam 2 metre boyla-
rında zapt edilmiyor-
du, Amerikan aske-
riymiş galiba. Ben de 
ayırırken 3 parmağı-
mı kırmaya çalıştı. O 
acıyı aldıktan sonra 
ben de darbetmeye 
başladım. Ayırma 
amaçlı gittim ama 
kendini savunama-
yacak yaşlı adamı 
darbettiğini görünce 
dayanamadım. Ben 
de onu darbetmeye 
başladım. Uyuştu-
rucu krizine girmişti 
kendisi. Devamlı 
titriyordu. Ruh sağlığı 
sanırım yerinde değil. 
Bir şeyler söylüyo-
rum anlamıyor” diye 
konuştu.

Adam 2 metre 
boyundaydı

Bakırköy’de gündüz vakti fosforlu işçi yeleği giyip yola duba koyan ve 
bir telekomünikasyon şirketinin bakır kablolarını çalan sanıkların yar-
gılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme 2 sanığın ‘hırsızlık’ suçun-

dan ayrı ayrı 7 yıl 9 ay 22 gün hapisle cezalandırılmasına hükmetti
BAKIRKÖY’DE 2020 yılının 
Kasım ayında 5 kişi, fosforlu işçi 
yelekleri giyip yola duba koyarak 

bir telekomünikasyon şirketinin rögar 
kapağının önünde aracı ile durmuştu. 
Buradan çıkardıkları kabloları elektrikli 
testere ile keserek araca yükleyen kişiler, 
olay yerinden uzaklaşmıştı. İncelenen 
güvenlik kamerası görüntüleriyle tespit 
edilen şahıslar, hakkında farklı suçlardan 
değişen oranlarda 28 yıl 6 aya kadar hapis 
cezası istemiyle dava açılmıştı. Bakırköy 39. 
Asliye Ceza Mahkemesi’nde olaya ilişkin 
görülen davanın karar duruşmasında taraf 
avukatları hazır bulundu. Duruşmada 
kararını açıklayan mahkeme, sanık Selim 
Gündoğdu ve Orhan Gündoğdu’nun ‘hır-
sızlık’ suçundan ayrı ayrı 7 yıl 9 ay 22 gün 
hapisle cezalandırılmasına karar verirken, 
‘iftira’ suçundan ise beraatlerine hükmetti. 
Kararda Mertcan Karakuş, Samet Hiçyıl-
maz ve Harun Çelik’in ‘hırsızlık’ suçundan 
ayrı ayrı beraatlerine hükmedildi.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tara-
fından hazırlanan iddianamede, 23 Kasım 
2020’de Bakırköy’de meydana gelen olay 
anlatılmıştı. İddianamede, bir telekomüni-

kasyon şirketinin internet ve telefon abo-
nelerinin kullandığı hatlar üzerinde bulu-
nan bakır kabloların çalındığı ihbarı geldiği 
belirtilmişti. Telekomünikasyon şirketinin 
avukatı da zararları olduğunu söyleyerek 
şikayetçi olmuştu. İncelenen güvenlik ka-
merası görüntülerinde, telekomünikasyon 
şirketinin rögar kapağı önünde bir aracın 
durduğu, araçtan inen kişilerin yola duba 
koyarak kabloları çıkardıkları, elektrikli 
testere ile parçalar halinde keserek araca 
yükleyip gittikleri iddianamede anlatılmıştı. 
İddianamede müşteki sanık Harun Çelik, 
Mertcan Karakuş ve Samet Hiçyılmaz, 
hakkında ‘hırsızlık suçundan 24 yıl 6 aya 
kadar hapis cezası talep edilirken, Selim 
Gündoğdu ve Orhan Gündoğdu hakkında 
ise ‘iftira’ ve ‘hırsızlık’ suçlarından 28 yıl 6 
aya kadar hapis cezası istenmişti.

Vay uyanıklar vay

BOYLE TURBOYLE TURiiSTST  
DUSMAN BASINADUSMAN BASINA

AVCILAR’DA beş katlı binanın asansörün-
de mahsur kalan beş kişi, itfaiyenin kapıyı 
zorlayarak açmasıyla kurtarıldı. Avcılar, 

Gümüşpala Mahallesi’nde bulunan beş katlı binada 
bulunanlar inmek için asansöre bindi. Asansör 
zemin kata geldikten sonra kapısı bir türlü açılmadı. 
Binadakilerin tüm çabasına rağmen asansör kapısı 
açılmayınca itfaiyeden yardım istendi. Sevk edilen 
itfaiye ekibi kapıyı zorlayarak açtı. Kabinde yaklaşık 
20 dakika mahsur kalan beş kişi çıkarıldı.

İtfaiye hızır gibi yetişti
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“ Beşinci haftasını geride bırakan eği-
tim faaliyetlerimiz hamdolsun ciddi
bir sorunla karşılaşmadan başarıyla

devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığımız ve
Sağlık Bakanlığımız sürecin sorunsuz şe-
kilde ilerlemesi hususunda gereken her türlü
tedbiri alıyor. Aynı şekilde, illerde mülki
idare amirlerimiz konuyu yakından 
takip ediyor.”

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı
Recep Tayip Erdoğan’ın daha dün yaptığı
konuşmadan bir alıntı.

“Eğitim faaliyetlerimiz ciddi bir sorunla
karşılaşmadan başarıyla devam ediyor-
muş!”

Ciddi sorundan neyi anlıyorlar ya da 
bu bilgileri nereden aldıkları önemli.

Geçtiğimiz günlerde Memur-Sen heyetini
kabul etmişti, öyle sanıyorum bu yandaş
sendikanın verdiği bilgilere dayanarak
konuşuyor.

O zaman bize de şu soruları sormak düşüyor.
An itibariyle okullarımızda kaç derslik

açığı var?
Öğretmen eksiğini ne zaman, kimlerle 

kapatmayı düşünüyorsunuz?
Öğrencilerin aşılanma oranı nedir?
Aşıları tamamlayan öğretmenler için ne

düşünüyorsunuz?
Bu soruların cevaplarını da isterseniz

muhalif sendikalara sorun.
Sorun ki; size okullarda dağıtılmayan

maskeleri, dezenfekte malzemelerini,
zorunlu olmasına karşın olmayan araç 
gereçleri anlatsınlar.

2 yıla yakın pandemi sürecinde bekleyip,
şu günlerde okullarda tamirat, tadilat yapıl-
dığını, kimi okulların öğrencilerinin uzak
okullara nakledildiğini, bu yüzden öğrenci
sayılarının ne denli kalabalık olduğunu ve
bunun doğurduğu sakıncaları anlatsınlar.

Ama siz onları muhatap almak yerine potan-
siyel suçlu gibi görmeye devam ediyorsunuz.

Bırakın her teneffüste dersliklerin dezen-
fekte edilmesini, gün sonunda kaba temizliği
yapacak bir personelin bile olmadığı okul-

ları duymak istemezsiniz.
Keza uyuşturucu satıcılarının fırsat kolla-

dığı okullarımızda güvenlik görevlisi bulun-
madığına da inanmazsınız.

Servislere lebalep doldurulan öğrencile-
rin bu temas yoğunluğunda hem kendilerini
hem ailelerini nasıl bir risk altına soktuğunu
da bilmiyorsunuzdur.

Seçim yaklaştı diye 3600 göstergenin
önümüzdeki yıl sonuna kadar uygulanacağı
vaadiyle öğretmenleri, memurları kandıra-
cağınızı sanıyorsanız, yanılıyorsunuz.

Artık ne öğretmenler ne diğer kamu 
görevlileri bu tür vaatlere inanmıyorlar.

KHK ile görevden alınan, hiçbir soruştu-
rulma açılmadan yıllardır evine ekmek 
götürmekte zorlanan kamu görevlilerinin
içler acısı halini sormadık daha!

Şimdi bu saydıklarım ciddi sorunlar değil mi?

Üniversite öğrencilerinin barınma
sorununu çözmediğiniz gibi, bu konuları
gündeme getirenleri yalancılıkla, 
samimiyetsizlikle suçlayarak bir yere 
varamazsınız.

Artık mevsim de değişiyor, havalar
soğumaya başladı.

Parklarda yatmak da mümkün olmayacak.
Hani o her fırsatta “ülkemizin geleceği,

aydınlık yarınlarımız kuracak gençler!”
diye hamasi nutuklar attığınız o gençler de
tıpkı, işsiz milyonlarca abileri, ablaları;
emekli amcaları, teyzeleri gibi bu iktidarla
yönetilmek istemiyorlar.

Üstelik artık seçme hakkı da kazandılar.
Ülkesini seven, sorumlu birer yurttaş ve

bilinçli seçmen olarak yarın sandıkta sizden
hesap soracaklar.

Hala niye her gün bir uçak dolusu insan
virüs nedeniyle yaşamını yitiriyor?

Bu kadar zaman geçmesine rağmen 
niye toplumsal bağışıklık düzeyinde aşı 
yapılamadı?

Niye hazinenin buhar olup kaybolan 128
milyar dolarını açığa çıkarmıyorsunuz?

Ülkemizi yasa boğan orman yangınla-

rında ihmali, kusuru olanlarla ilgili niye 
tek bir soruşturma açılmıyor?

Bir suç örgütü liderinin belge ve tanıkla-
rıyla ortaya döktüğü yolsuzluk ve faili meç-
hul cinayetlerin üzerine niye gitmiyorsunuz?

Ne ilgisi var demeyin!
Kaynaklarımız böyle savrulmasa, fabri-

kalarımıza, arazilerimize, ormanlarımıza,
kıyılarımıza çökülmese, kaynaklar halkın
gerçek ihtiyaçlarına kullanılsa yukarıda 
saydığımız sorunlar zaten olmayacaktı.

O yüzdendir ki; “önümüzdeki yıl milli
elektrikli lokomotif üretimi başlıyor” 
masalına da kimse inanmıyor.

Yaşamın her alanında yabancı marka
ürünler kullanırken milli ve yerli ekonomi-
den bahsedilemeyeceği gibi, dışa bağımlı bir
ekonominin olduğu ülkede gerçek anlamda
bir demokrasi olmaz.

Demokrasinin olmadığı, özgürlüklerin 
kısıtlandığı bir ülkede çağdaş, bilimsel bir 
eğitimden söz edilemez.

Bu ülkede bakan değiştirerek ne ekonomiyi
ne dışilişkileri ne de eğitimi düzeltemezsiniz.

Ekonomi de eğitim de bir sistem sorunu-
dur ve asıl olan sistemin değişmesidir.

Okullarımız yüz yüze eğitime ne kadar hazır?

Öğrencilerin okuma, okudu-
ğunu anlama, düşünceleri yo-
rumlama ve ilişki kurma

becerilerini geliştirmeyi hedefleyen Uğur
Okulları 4 yıldır devam eden Kitap
Benim projesini sürdürüyor. Tüm kade-
melerdeki öğrenciler her gün okulda be-
lirlenen ders saatinde 20 dakika kitap
okuyor. Yılda bir kez ise Türkiye’nin 52
ilinde 112 okulda eğitim gören tüm öğ-
renciler için proje okul dışına taşınıyor.
Bu yıl da proje kapsamında toplumda da
okuma farkındalığı oluşturmayı amaçla-
yan öğrenciler, Türkiye’nin dört bir ya-
nında açık alanlarda okuma etkinliği
gerçekleştirdi. Öğretmenleri ve arkadaşla-
rıyla doğada buluşan öğrenciler, “Farklı
kapıları araladığımız çok güzel bir etkin-
lik yaptık” dedi.
Personel de dahil

Kitap okumanın önemine vurgu yapan

Uğur Okulları Eğitim ve Öğretimden So-
rumlu Genel Müdür Yardımcısı Arda
Ergez, “5 Dil 2 Beceri temelli eğitim fel-
sefemizin başında gelen anadil eğitimi
kapsamında; öğrencilerimizin Türkçeyi
doğru kullanma, okuduğunu anlama ve
yorumlama, geniş kelime hazinesine
sahip olma ve imla kurallarını bilme gibi
beceriler ile donanması öncelikli hedefle-
rimiz arasında. Bunu elde etmenin ilk
adımı öğrencilerimize okuma alışkanlığı
kazandırmaktan geçiyor. Kitap okumaya
verdiğimiz önemle akademik başarıyı ve
sınav başarısını da destekliyoruz. Okulla-
rımızın tümünde, özel kitap okuma alan-
larımızda, sınıflarımızda,
kütüphanelerimizde her gün 20 dakikalık
serbest okuma saatlerimizle öğrencileri-
mize kitap okuma bilincini aşılamayı, far-
kındalık yaratmayı hedefliyoruz.
Okullarımızdaki tüm personelimiz aynı
anda bu etkinliğe dahil oluyor. Projemiz

ile öğrencilerimizin ve tüm çalışanlarımı-
zın yeni dünyalar keşfetmelerini arzu edi-
yoruz. Bu projemizi de Kitap Kapağı
Tasarım Yarışması, Kitap Kurduna Ödül
Uygulaması sınıflarda kendilerinin el be-
cerileri ile geliştirdiği kütüphaneler, yazar
etkinliklerimiz ve hatta münazaraya
kadar uzanan geniş bir yelpazeye yayarak
verimini ve kalıcılığını artırmayı amaçlı-
yoruz” diye konuştu.
Her kitap bir serüven

Okuma bilincinin küçük yaşlardan itibaren
çocuklara aşılanması gerektiğini söyleyen
Ergez sözlerini şöyle sürdürdü: “Öğrenciler
kitap okuyarak hem farklı karakterlerin
dünyasını hem de kendi dünyalarını keşfe
çıkar. Her kitap yeni bir serüvendir. Bu yol-
culukta onlara ilk rehberlik edecek kişiler de
ebeveynlerdir. Özellikle 0-6 yaş grubunda
ebeveynlerin desteğiyle çocuklara kitap
okuma alışkanlığı kazandırılmalı. Yaş gru-

buna uygun kitaplar okunmalı. Okuma-
yazmayı öğrendikten sonra ise farklı hika-
yelerle çocuklar okumaya teşvik edilmeli.
Daha büyük yaş grubundaki öğrenciler sa-
dece ebeveynlerinin veya öğretmenlerinin
seçtiği kitapları değil yaş grubu özelliklerine
uygun olacak şekilde, kendi kişisel özellikle-
rine, kendi ilgi alanlarına yönelik kitaplar
seçmeli. Bu yaklaşımla kitaplarla bağ kuran
öğrenciler akademik ve bireysel gelişimle-
rine de katkıda bulunurlar.” DHA

Bağcılar’da bir
başarı hikayesi

Süleymanpaşa için
bisiklet yolu çalışması

Anafartalar İlkokulu’nda anaokulu öğ-
retmenliği yapan Sevgi Tanrıverdiler,
başlangıç seviyesinde bel fıtığı rahatsız-

lığı yaşıyordu. Önce sağlık kuruluşlarında tedavi
olan Tanrıverdiler, daha sonra arkadaşlarının tavsi-
yesi üzerine Bağcılar Belediyesi Şehit Savcı Meh-
met Selim Kiraz Kültür Merkezi’ndeki spor
salonuna geldi. Tanrıverdiler’in sıkıntılarını dinle-
yen spor eğitmeni Ayşe Aydın, ona sıkı bir program
hazırladı. 87 kilo olan Tanrıverdiler, 3 aylık zorlu
sürecin ardından hem 20 kilo verip 67’ye düştü
hem de ağrılarından kurtuldu.
Özgüvenim yerine geldi

Fiziksel ve ruhsal olarak büyük bir değişim geçirdi-
ğini söyleyen Tanrıverdiler, “Spor salonuna kilo
vermek için değil sağlığım için geldim. Zaten yaptı-
ğın egzersizlerle kilo da kendiliğinden gidiyor. Bel
fıtığına zarar vermeden kol, bacak, sırt bölgelerinde
ağrılara yönelik medikal çalışmalar yaptık. İlk başta
çok zor oluyordu ama zamanla alıştım ve rutine
dönüştü. Şimdi kendimi çok güçlü hissediyorum.
4.5 yaşında çocuğumu kucağıma alırken zorlanı-
yordum ancak şimdi istediğim gibi çok rahat taşı-
yorum. Özgüvenim yerine geldi. Artık rahat rahat
alışverişime de gidiyorum, geziyorum da” dedi.
Tanrıverdiler, hastalığı olsun olmasın bütün kadın-
lara spor yapmaları tavsiyesinde bulundu. 
ÖMER FARUK ARPACIK

2021 yılını Gençlik ve Spor Yılı ilan
eden Süleymanpaşa Belediyesi, gençle-
rin ve vatandaşların spor imkânlarını

arttıran yatırımlarına devam ediyor. Hürriyet Ma-
hallesi Ayvacık Sokak’ta çalışmaları devam eden
yürüyüş, bisiklet yolu ve çocuk parkı ile mahalle
sakinleri yeni bir alana daha kavuşacak. Süley-
manpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri
tarafından yürütülen Ayvacık Sokak üzerindeki
çalışmaları yerinde değerlendirmek üzere ziyarette
bulunan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt
Yüksel, Fen İşleri Müdürü Kenan Taşkın’dan ça-
lışmalarla ilgili bilgi alarak yapılacak çalışmaları
planladı. Başkan Yüksel, konuyla ilgili yaptığı
açıklamada, “Ayvacık Sokak üzerinde, bölgeye ka-
zandıracağımız Çocuk Oyun Parkı ile Yürüyüş ve
Bisiklet Yolu projelerimizin devam eden çalışma-
larını inceledik. Burada sürdürdüğümüz çalışma-
ları en kısa sürede tamamlayarak kıymetli
hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. Mahalle
sakinlerimize ve çocuklarımıza konforlu yaşam
alanları inşa edeceğimiz yatırımlarımızla bölgenin
çehresini değiştireceğiz,” ifadelerine yer verdi.

ayhanongun@gmail.com 
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Her yaş grubundan vatandaşın
kitaba kolayca ulaşabilmesini

amaçlayan Beylikdüzü Beledi-
yesi, ikinci Gezici Kütüphaneyi de
Beylikdüzü’ne kazandırdı. Yaşam

Vadisi’nde gerçekleşen törende
yaklaşık 2 bin 500 eserin bulun-
duğu otobüsün tüm mahalleleri

gezeceğini belirten Belediye Baş-
kanı Mehmet Murat Çalık, “Gazi
Mustafa Kemal Atatürk’ün yap-

tığı gibi biz de kitaplardan ilham
alarak hizmet üretmeye devam

edeceğiz” ifadelerini kullandı

B eylikdüzü’nde yaşayan tüm va-
tandaşların kitaba ulaşabilmesi
için Beylikdüzü Belediyesi tarafın-

dan projelendirilen Gezici Kütüphane’nin
ikincisi hizmete açıldı. Yaşam Vadisi’nde
gerçekleşen açılış törenine; Beylikdüzü
Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın
yanı sıra projenin hayata geçmesine kat-
kıda bulunan Mita-Kalıp ve Döküm Sa-
nayi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu
Üyesi Fahri Kahraman, siyasi parti tem-
silcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.
Başkan Çalık, tören öncesinde düzenle-
nen atölyelerde çocuklarla bir araya gele-
rek sohbet etti. Hizmette fırsat eşitliği
ilkesiyle yola çıkan otobüs, içerisinde bu-
lunan yaklaşık 2 bin 500 basılı eserle de-
zavantajlı mahallelere ulaşarak yetişkin ve

çocuklara ücretsiz erişim imkânı sunacak.

Üçüncüsü hizmete girdi

Çocukların kitaplara daha fazla ilgi duy-
masını sağlamak için bir otobüs dolusu
eserin yola çıktığını belirten Başkan Çalık,
“Kitap okuma davranışını değiştirmek ve
çocuklarımızın kitaplara daha fazla ilgi
duymasını istiyoruz. ‘Hayatta en hakiki
mürşit ilimdir’ diyen bir liderin evlatları-
yız. Bu yüzden kütüphanelere çok önem
gösteriyor ve binlerce metrekare kütüp-
hane yapmaya gayret ediyoruz. Gezici
Hizmet Otobüsleri’mizin üçüncüsünü de
bugün hizmete açıyoruz. Diğer otobüsle-
rimizi de bilimle ve sanatla iç içe inovas-
yon otobüsü yapmayı arzu ediyoruz”
açıklamalarında bulundu.

BIR OTOBUS
DOLUSU ESER

KİTAPLARDAN İLHAM ALIYORUZ
“Gezici Kütüphane ile kitapları evlatla-
rımızın kapısına kadar götüreceğiz.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de
yaptığı gibi biz de kitaplardan ilham
alarak hizmet üretmeye devam edece-
ğiz” diyen Beledidye Başkanı Mehmet
Murat Çalık, “Evlatlarımızın kitap sev-
gisini hissedeceği ortamları oluşturmak
için var gücümüzle çalışacağız” ifadele-
rini kullandı. Yönetim Kurulu Üyesi
Fahri Kahraman ise “Mita-Kalıp fir-
ması olarak bu projede yer aldığımız
için çok teşekkür ediyoruz. Beylikdüzü

en genç ilçelerden biri olmasına rağmen
İstanbul’un insana değer katan en güzel
yerlerinin başında geliyor. Bu konuda
ilçe belediyemizin sanatsal, kültürel ve
sosyal yaşama dair yapmış olduğu yatı-
rımları gururla takip ediyoruz” dedi.

‘Kitap Benim’ projesi kapsamında her gün okullarda 20 dakika serbest okuma saati düzenleyen Uğur
Okulları, toplumda okuma farkındalığı oluşturmak amacıyla açık alanlarda okuma etkinliği düzenledi

Kitap Benim diyenler buluştu

Bel fıtığı rahatsızlığı bulunan anaokulu 
öğretmeni Sevgi Tanrıverdiler, Bağcılar Bele-
diyesi Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Kültür
Merkezi Spor Salonu’nda uzman eğitmen
gözetiminde 3 aylık bir program sonucunda
sağlığına kavuştu. Tanrıverdiler, ağrılarından
kurtulmanın yanında 20 kilo verdi



Silivri Belediye Meclisi Ekim 
ayı toplantısı 3. birleşiminin 
1. oturumu Silivri Belediye 

Başkanı Volkan Yılmaz başkanlı-
ğında gerçekleştirildi. Tek gündem 
ile toplanan mecliste 2022 Mali 
Yılı Performans Programı ve Bütçe 
görüşmesi yapıldı. Silivri Belediye 
Başkanı Volkan Yılmaz, MHP 
Grup Başkanvekili Erdoğan Gökalp 
Kalaycı, AK Parti Grup Başkanveki-
li Filiz Güler ve CHP Grup Başkan-
vekili Melih Yıldız 2022 yılı tahmini 
bütçesine ilişkin birer konuşma 
yaptı. Konuşmaların ve Plan ve 
Bütçe Komisyon raporunun okun-
masının ardından yapılan oylama ile 
2022 yılı için oluşturulan 445 Milyon 
TL tahmini bütçe oy birliği ile kabul 
edildi. 2021 yılında 338 Milyon TL 
olan bütçenin yüzde 32 artışla 445 
Milyon TL öngörülmesi dikkatler-
den kaçmadı.

127 milyon lira yatırım ödeneği
2017, 2018, 2019, 2021 ve 2021 

yıllarındaki bütçe gerçekleşmelerini 
tablo eşliğinde kamuoyu ile payla-
şan Başkan Yılmaz, özellikle 2017 
ve 2018 yılında yaşanan gelir-gider 
dengesizliğine dikkat çekti. Silivri 
Belediyesinin bu tarihlerde bütçe 
açığı verdiğini belirten Başkan 
Yılmaz, göreve geldiği 
2019 yılı Nisan ayından 
itibaren bütçedeki 
farklılıkları Silivrilile-
rin takdirine sundu. 
İsrafı önleyen 
uygulamalar başta 
olmak üzere alınan 
tasarruf tedbirlerine 
vurgu yapan Başkan 
Yılmaz, bu sayede 
belediye tarihinde bir ilk 
yaşanarak 2020 yılı bütçe-
sinin yüzde 11,28 oranında fazla 
verdiğini hatırlattı. 2022 yılı için 
hedeflenen 445 Milyon TL bütçe 
içerisinde sokak iyileştirmeleri, 
yeni park ve bahçeler, spor alanları, 
açık-kapalı pazar yerleri, yeni yollar, 
sağlık tesisleri, Gençlik ve Kültür 
Merkezi, kütüphane gibi birçok yatı-
rım için toplam 127 Milyon 176.000 
TL ödenek öngörüldüğünü belirten 
Başkan Yılmaz, “2022 yılı Silivri’miz 
için atılım ve yatırım yılı olacaktır.” 
mesajı verdi.

Silivri’nin geliri arttı
2022 Mali Yılı Performans Prog-

ramı ve Bütçeye ilişkin açıklama ya-
pan Silivri Belediye Başkanı Volkan 
Yılmaz şunları söyledi: “Silivri’ye 
hizmet için görev üstlendiğimiz 5 
yıllık sürenin üçüncü bütçesini görüş 
ve takdirlerinize sunacağız. Önceki 
bütçelerde olduğu gibi bu bütçenin 
de hazırlanmasında ve uygulan-
masında emeği geçen bütün mesai 
arkadaşlarıma teşekkür etmek isti-
yorum. Bu bütçenin kabulüne katkı 
sağlayan ve desteklerini esirgeme-
yen değerli meclis üyelerimize de 
ayrıca teşekkür ediyorum. Göreve 
geldiğimiz ilk yılda sizlere sundu-
ğumuz “2020-2024 Stratejik Plan” 
hedefleri doğrultusunda hazırladı-
ğımız 2020 yılı bütçemiz başarı ile 

uygulanmış, 9 aylık süresini geride 
bıraktığımız 2021 yılı bütçesi de 
uygulama sonuçlarına bakıldığında 
başarılı bir şekilde tamamlanacaktır. 
2020 ve 2021 bütçelerimizin temel 
ilkesi, mali disiplini sağlamak ve 
israfı önleyerek tasarrufları ve gelir-
lerimizi artırmak olmuştur. Geride-
ki 2 bütçemiz değerlendirildiğinde 
bunda başarılı olunduğu görülecek-
tir. Kaynakların doğru kullanılması, 
israftan kaçınma ve tasarrufa önem 
verilmesi ile hizmetlerde de bir 
aksaklık olmadan 2020 yılı bütçemi-
zin % 11,28 oranında 33,7 milyon 
TL gelir fazlası vermiş olması bunun 
en güzel örneğidir. 2021 yılı bütçe-
mizde yılın sonunda inşallah gelir 
fazlası ile sonuçlanacaktır. Müteah-
hitlik işlemlerinde kurum çıkar-
larının gözetilmesi, alımların en 
uygun fiyatlarla yapılması, kiralama 
işlemlerinde piyasa şartlarına dikkat 
edilmesi, belediye mülklerinin kira-
larının ve yıllarca ihmal edilmiş ecr-i 

misil bedellerinin reel rakam-
lara getirilmesi, Kent 

Bilgi Sistem taraması 
ile yapılan sorgula-

malar kapsamında 
kayıt dışı mesken ve 
parsellerin sisteme 
dâhil edilmesi ve 
birçok alandaki 

titiz uygulamalar 
ile Silivri Belediyesi-

nin gelirleri artırılmış 
ve daha çok hizmet etme 

imkânı yaratılmıştır.”

Bu yıl borçlanmaya gitmedik
Konuşmasında 2021 yılı içerisinde 

yapılan hizmetlere değinen Başkan 
Yılmaz, borçlanma yetkisi olmasına 
rağmen her hangi bir borçlanma 
yapılmadığına dikkat çekerek, “2021 
yılında ilçemizin cadde ve sokak-
larına 28.325 ton asfalt dökülmüş, 
44.843 metrekare kaldırım, 19.715 
metrekare otomatik sulama, 32.370 
metrekare çevre düzenlemesi, 18 
Adet park- bahçe, 8 adet spor sahası 
yapılmıştır. Bunun yanı sıra, 54 adet 
çocuk oyun grubu, 227 adet spor 
aleti yenilendi. 15 adet park, 22 
Adet cadde ve sokakta aydınlatma 
imalatı yapılmış, çöplerimiz, atık 
miktarı artmış olmasına rağmen 
düzenli bir şekilde toplanmış, cadde 
ve sokaklarımız her zaman temiz 
bir şekilde tutulmuştur. Tablomuz 
incelendiğinde gelir bütçemizin 
hem öngörüleni hem tahakkuk ve 
tahsilat tutarları ve oranlarında ki 
artışlar fark edilecektir. Burada 
dikkat çekici bir nokta da hizmetle-
rimizi bir eksilme olmaksızın, hatta 
artırarak sürdürürken herhangi bir 
borçlanmaya gidilmemiş olmasıdır. 
Vakti geldiğinde meclisimizden 
sembolik olarak borçlanma için yet-
ki talep edecek olmamıza rağmen 

2022 yılında da, mücbir bir sebep 
doğmadığı takdirde borçlanmaya 
gidilmeyecektir.” dedi.

2022’de kalkınma yaşayacağız
Yapılan çalışmalarla Silivri’nin 

İstanbul’un parlayan yıldızı olacağı-
nı ifade eden Başkan Yılmaz, “2022 
yılı Silivri Belediyesi Bütçesi; “Atı-
lım ve Yatırım Yılı” olarak adlandır-
dığımız bir anlayışla hazırlanmıştır. 
Denk bütçe hedefi ile hazırlanmış 
olan bütçemizin büyüklüğü bir önce-
ki yıla göre % 32 oranında artarak 
445 milyon TL olması öngörülmüş-
tür. Bütçemiz hazırlanırken, yine 
cari harcamalarda azami ölçüde 
tasarrufa, yatırımlarda ise azami 
ölçüde artışlara yer verilmiştir. 
2022 yılında hayata geçirmeyi ön 
gördüğümüz, sokak iyileştirmeleri, 
yeni park ve bahçeler, spor alanları, 
açık-kapalı Pazar yerleri, yeni yollar, 
sağlık tesisleri, Gençlik ve Kültür 
Merkezi, Kütüphane gibi birçok 
yatırım için belediyemizin çeşitli 
birimlerinin harcama kalemlerinde 
toplam 127.176.000,00.TL tutarında 
ödenek öngörülmüştür.

Silivri her geçen gün büyüyor
Konuşmasında “Bir konuya daha 

dikkatlerinizi çekmek istiyorum.” 
diyen Başkan Yılmaz, “Silivri’yi 
marka kent yapma çaba ve gayretle-
rimiz her geçen meyvelerini ver-
meye başlamış ve Silivri’miz çekim 
merkezi haline gelmeye başlamıştır. 
Bu müspet gelişmeyi yıllar itibariyle 
verilen yeni yapı ruhsatlarının sayısı-
nın artışından görmek mümkündür. 
Buna göre 2018 yılında 553, 2019 
yılında 330, 2020 yılında 890, 2021 
yılında 9 aylık bir dilimde 1.130 adet 
yeni yapı ruhsatı vermişiz. Buradan 
çıkan sonuca göre Silivri her geçen 
gün büyüyor, gelişiyor ve cazibe 
merkezi haline gelerek İstanbul’un 
parlayan yıldızı oluyor.” İfade-
lerini kullanarak, 2022 Mali Yılı 
Performans Programı ve Bütçemiz 
Silivri’mize hayırlı uğurlu olmasını 
diliyorum.” dedi.

Bütçeye destek olacağız
Bütçe üzerine siyasi partilerin 

konuşmaları bölümünde aleyhte 
söz alan CHP Grup Başkanvekili 
Melih Yıldız, “Bu rakamlar bize bu 
bütçenin rutin işler bütçesi olduğu-
nu gösteriyor. Bu bütçeye bakıldı-
ğında hayal ettiğimiz Silivri’yi inşa 
etmenin zor olduğu görülecektir. 
Her ne kadar bu bütçede yüzde otuz 
kadar bir artış görünüyor olsa da 
enflasyona yenik düşmüş bir bütçe-
dir. Belediye başkanımız hükümet 
yatırımlarını Silivri’ye getirmek 
adına defalarca Ankara’ya gidip 
gelerek bizleri önemli bir beklentiye 
soktu. Fakat Kavaklı’ya yapılan ilaç 
fabrikası dışında ciddi bir yatırım 
göremiyoruz. Bizler Cumhuriyet 
Halk Partisi olarak Silivri’ye ka-
zandırılacak her yatırımın yanında 
olacağımızı bir kez daha ifade edip 
Silivri ve Silivriliye hizmet edilme-
si anlamında bu bütçeye destek 
olacağımızı eleştiri hakkımızı saklı 
tutmak koşuluyla tahmini bütçeye 
olumlu oy vereceğimizi belirtiyor, 
bütçenin hazırlanmasında emeği 

geçenlere teşekkür ediyoruz.” dedi.

Silivri her şeyin en iyisine layık
Bütçe görüşmelerinde AK Parti 

Grubu adına söz alan Grup Başkan-
vekili Filiz Güler, Silivri Belediye 
Başkanı Volkan Yılmaz’a hizmetle-
rinden dolayı teşekkür ederek, CHP 
Grup Başkanvekili Melih Yıldız’ın 
eleştirilerine cevap verdiği konuş-
masında, “Melih kardeşimiz yaptığı 
konuşmada belediyenin perfor-
mans bütçesini değil de hükümetin 
performans bütçesini konuşur gibi 
bir konuşma yaptı. Hükümetimiz-
den bir takım yatırımlar beklediğini 
ifade etti. Yaklaşık 10 yıl CHP’li 
belediye Silivri’yi yönetti. Fakat bu 
10 yıl içerisinde kendi çalışanları-
nın dahi ödemeyen, Silivri’yi ‘iki 
park bir bahçe gerisi davul eğlence’ 
anlayışı ile yöneterek bunu da bir 
hizmet olarak düşünen bir belediye 
yönetiminden, halka hizmet yolunda 
koşan, kimsenin emeğini karşılıksız 
bırakmayarak çalışanlarının maaşla-
rını zamanında ödeyen bir belediye 
yönetimi yaşıyoruz. Allah’a şükürler 
olsun. Silivri’de hükümetin neler 
yaptığını vatandaşlarımız çok iyi bili-
yor. Hatta kendileri dahi kullanıyor. 
10 yıllık iktidarları boyunca talep 
ettikleri hizmetlerin peşinde koşsa-
lardı da Silivri’ye kazandırsalardı. 
Silivrili hemşehrilerimiz her şeyin en 
iyisine en güzeline layık. Ben Siliv-
ri’ye yaptığı ve yapacağı tüm hizmet-
ler için öncelikle AK Parti hüküme-
tine, Silivri’mize hizmet etmek için 
koşan, her gün yeni bir proje üreten 
Silivri Belediye Başkanımız Volkan 
Yılmaz’a ve bütçemizin hazırlanma-
sında emeği geçen herkese teşekkür 
ediyor, hayırlı olmasını diliyorum.” 
dedi.
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B eylikdüzü Belediye Başkanı Meh-
met Murat Çalık, Kurban Bay-
ramı öncesi Yakuplu

Mahallesi’nde bulunan Beylikdüzü Mo-
dern Kurban Satış ve Kesim Alanı'nı zi-
yaret etti. Kurban satış alanında esnaf ve
vatandaşlar ile sohbet eden Başkan Meh-
met Murat Çalık, belediye olarak halkın
rahat, hijyenik ve huzur içerisinde kur-
banlarını kesebilecekleri sağlıklı bir ortam
oluşturduklarını söyleyerek vatandaşlara
temizlik ve hijyen kurallarına uymalarını

hatırlattı. Vatandaşların kurban ibadetle-
rini en iyi şekilde yerine getirebilmeleri
amacıyla pandemi kurallarına uygun ge-
rekli tüm önlemlerin alındığını ifade eden
Başkan Çalık, “Bayramın getirdiği kar-
deşlik ve dayanışma ruhunun en üst dü-
zeyde olması gereken bir dönemden
geçiyoruz. Sosyal incelemeler sonucu
tespit ettiğimiz ihtiyaç sahibi vatandaşla-
rımız için kentimizde Kurban Bayra-
mı’nda et bağışlarını komşularımıza
ulaştırmaya devam ediyoruz. Geçen sene
yaklaşık 20 tonun üstünde bir kurban ba-
ğışı almıştık. Beylikdüzü Belediyesi ola-

rak çok önemli ve özel bir iş yapıyoruz.
Kurbanlarını keserek ibadetlerini yerine
getiren komşularımızdan bağış yapmak
isteyenler belediyemizin alanda kurduğu
masalara kurban eti bağışlarını yapabilir-
ler. Sağ elin verdiğini sol elin görmeyeceği
bir şekilde yapılan bağışları ihtiyaç sahibi
ailelere özenle ulaştıracağız.” dedi.  

İşlemler tamamlandı

Her yıl sağlıklı ve temiz şartları oluştur-
mak adına çalışan Beylikdüzü Belediyesi
bu yıl da ilaçlama, temizleme, bakım ve
alt yapı gibi tüm gerekli işlemleri tamam-

ladı. Alanda 24 saat hizmet veren Veteri-
ner İşleri Müdürlüğü’ne bağlı veteriner
hekimler kurbanlıkların gerekli tüm mua-
yenelerini gerçekleştirerek ilçe halkının
kurbanlıklarını güvenle ve sorunsuz ala-
bilmesi için çalışıyor. İlaçlama hizmetinin
yanı sıra, vatandaşların hem kurbanlıkla-
rını seçip hem de kesim yaptırabilecekleri
alan her gün yıkanarak gerekli dezenfek-
siyon uygulamaları da yapılıyor. Ayrıca
kurban bağışlamak isteyen vatandaşlar
alanda bulunan belediye personelleriyle
temas kurarak gönül rahatlığıyla bağışla-
rını gerçekleştirebilecek.

FetullAhçı Terör Örgütü’nün
(FETÖ) 15 Temmuz 2016 gecesi ger-
çekleştirdiği hain darbe girişiminin be-
şinci yıl dönümünde tüm Türkiye’de
olduğu gibi Beşiktaş’ta da şehitler ve
gaziler minnetle yad edildi. Törene, Be-
şiktaş Kaymakamı Önder Bakan, Beşik-
taş Belediye Başkan Yardımcısı Seyhun
Şahin, İlçe Emniyet Müdürü Ercan Ça-
mırcı, ilçe protokolü, şehit aileleri ile ya-
kınları, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.
İlk olarak Barbaros Meydanı’nda açılan
15 Temmuz temalı sergi ziyaret edildi.
Beşiktaş Belediyesi’ni ait led araçtan 15
Temmuz günü yaşanan hain darbe giri-
şimine ait görüntüler yayınlandı. Ardın-
dan Ortaköy Mezarlığı’na geçilerek 15
Temmuz gecesi Boğaziçi Köprüsü’nde
21 yaşında şehit olan Batuhan Ergin
kabri başında Kur’an-ı Kerim Tilaveti ve
dualarla anıldı. Öğle saatlerinde ise Or-

taköy Camisi'nde 15 Temmuz’da haya-
tını kaybeden şehitler için Mevlid-i Şerif
düzenlendi. Kur’an-ı Kerim Tilaveti ve
dualarla 15 Temmuz şehitleri anıldı. 15
Temmuz’da hayatını kaybeden şehit
Şenol Sağman da Riva Mezarlığı’ndaki
kabri başında dualarla yad edildi. Beşik-
taş Belediye Başkan Yardımcısı Seyhun
Şahin Ergin ve Sağman ailesine Beşiktaş
Belediye Başkanı Rıza Akpolat adına
Türk bayrağı hediye etti. Şehit ve gazile-
rimizi yad eden Başkan Akpolat 15 Tem-
muz darbe girişiminde şehit düşen
kahramanlarımızı anarak şu ifadeleri
kullandı: "Ulusal egemenliğimize ve de-
mokrasimize yönelik hain darbe girişi-
minin 5. yıl dönümünde, 15 Temmuz
gecesi şehit olan vatandaşlarımızı rah-
metle anıyorum. Ata'mızın dediği gibi;
egemenlik kayıtsız şartsız milletindir!"
DHA

BARIŞ KIŞ

Beşiktaş’ta ‘15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik
Günü’nün beşinci yıl dönümü için resmi tören düzen-
lendi. Beşiktaş Kaymakamlığı’nın koordinasyonu ve
Beşiktaş Belediyesi’nin desteğiyle düzenlenen
törende hayatını kaybeden şehitler dualarla anıldı

Avcılar'da kentsel dönüşüm kapsamında
yıkımı yapılan binanın bir duvarında
ayna ve üzerine asılı Türk bayrağı
olduğu görülünce yıkım durduruldu.
Yıkım firmasında görevli Yunus Çalı,
kepçe ile duvara ulaşarak "Bu hep-
imizin ortak değeri" dediği bayrağı aldı

Şehitler için dua edildi

OZEL BIR IS
YAPIYORUZ

Acılarımızı dindirdilerAcılarımızı dindirdilerAcılarımızı dindirdilerAcılarımızı dindirdilerAcılarımızı dindirdilerAcılarımızı dindirdilerAcılarımızı dindirdiler
Kıbrıs Barış Harekatı'nın başladığı tarih olan 20
Temmuz 1974 anısına her yıl kutlanan Özgürlük ve
Barış Bayramı'nın 47'nci yıldönümü, Taksim Cumhu-
riyet Anıtı'nda düzenlenen törenle kutlandı.  20 Tem-
muz'un Kurban Bayramı'nın ilk gününe denk
gelmesi nedeniyle bugün 11.00'de yapılan törene,
Kuzey Kıbrıs Türk Devleti (KKTC) İstanbul Başkon-
solosu Seniha Birand Çınar, Vali Yardımcısı Özlem
Bozkurt Gevrek, 52'nci Motorlu Piyade Tümen Ko-
mutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor, İstanbul Büyükşehir
Belediyesi temsilcileri, Kıbrıs Harekatı Gazileri ve va-
tandaşlar katıldı.

Şehitlere rahmet

Cumhuriyet Anıtı'na, dernek ve kuruluşların çelenkle-
rinin sunulmasının ardından başlayan törende, şehit
ve gaziler anısına yapılan saygı duruşunun ardından
İstiklal ve Mücahit marşları okundu. KKTC İstanbul
Başkonsolosu Seniha Birand Çınar, "Bu yıldönümü,
20 Temmuz sabahı anavatan Türkiye'nin, tüm baskı-
ları göze alarak, 1960 Antlaşmalarından doğan hak

ve yükümlülükleri doğrultusunda bu harekata katıla-
rak, Kıbrıs Türk halkının çektiği acıları dindiren, Kıb-
rıslı Türkler kendi vatanlarında insanlık onurlarını
koruyabilsinler diye canını veren aziz şehitlerimizi
saygı ve rahmetle anıyor, kahraman gazilerimize ve
anavatanımıza şükranlarımızı yineliyoruz" dedi.

Bir dönüm noktası

Çınar, "20 Temmuz 1974, esasen yüzyıllık bir zaman
dilimi içerisinde Kıbrıs Adası'nda verilen Türklük,
Atatürkçülük mücadelesinin dönüm noktasıdır. Kıb-
rıs'ta Türk halkının asırlık varoluş mücadelesi Ada'nın
1878'de İngiltere'ye kiralanmasıyla başlar. Merhum
Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş'ın,
toplum liderimiz Fazıl Küçük'le ilgili bir kitaba yazdığı
önsözünde dile getirdiği gibi; 'Bu mücadele, Rumların
Enosis mücadelelerine karşıdır. Bu mücadele İngiliz
Müstemleke idaresinden hak ve hukukumuzu almak
içindir. Bu mücadele, anavatan Türkiye'yi uyarmak ve
Türkiye ile olan gönül bağlarını daha da güçlendir-
mek içindir" ifadelerini kullandı. DHA

AvcılAr Gümüşpala Mahallesi'nde önceki gün saat
15.30 sıralarında 2 katlı binanın yarısını yıkımı yapıldı.
Kepçe operatörü yıkıma devam ederken, birinci katta
ortaya çıkan bir odanın duvarında asılı ayna ve üze-
rinde Türk bayrağı olduğu görüldü. Yıkım firmasının
yetkililerinden Yunus Çalı, operatöründen kepçeyi
yere indirmesini istedi. Kepçenin üzerine çıkan Çalı,
duvara ulaşarak buradaki ayna ve üzerindeki Türk
bayrağını aldı. Bayrak hassasiyeti cep telefonu kame-
rası ile görüntülendi. Yunus Çalı, indirdiği Türk bay-
rağını öperken, "İlk yıkımda bayrağımızı göremedik.
Sonraki yıkımda görünce, hemen aldık. Bayrak hepi-
mizin ortak değeri. Orada durmasına gönlümüz el
vermedi" dedi. Alışverişe gittiği sırada kepçe ile yıkılan
binanın duvarından Türk bayrağının alınmasını cep
telefonu ile görüntüleyen Halil Tuncer, "Kardeşimiz
duvardaki bayrağı görünce hızla kepçeye binerek onu
almaya gitti. Bayrağımızı inşallah her zaman göklerde
tutmaya devam edeceğiz. Bayrak, bizim her şeyimiz"
açıklamalarında bulundu. DHA

ArAştırmA şirketi Areda Survey’in darbe girişiminin
5’inci yılında gerçekleştirdiği ‘15 Temmuz Algı Araştır-
ması’na göre, vatandaşların yüzde 51,5’i Türkiye’de
darbe tehdidinin bulunmadığını düşünürken, yüzde
71,9’u ise yeni bir darbe girişimi olsa sokağa çıkaca-
ğını ifade ediyor. 2201 kişinin katıldığı ve bilgisayar
destekli web anketi (CAW) yöntemiyle gerçekleştirilen
araştırmaya göre, katılımcıların yüzde 64’ü darbe giri-
şiminden sonra FETÖ ile mücadeleyi yeterli buluyor.
Araştırmada yer alan ‘Sizce Türkiye’de hala bir darbe
tehlikesi var mı?’ sorusuna katılımcıların yüzde 51,5’i
hayır dedi. Katılımcıların yüzde 28,7’si darbe tehlikesi
olduğunu ifade ederken yüzde 19,8’lik kısım ise so-
ruyu cevapsız bıraktı.

Yüzde 80 karşı koyuyor

Araştırmada vatandaşlara yöneltilen, ‘15 Temmuz
darbe girişimi sonrası FETÖ ile mücadeleyi yeterli
buluyor musunuz’ sorusuna katılımcıların yüzde 64
evet, yüzde 32,5 hayır dedi. Katılımcıların yüzde 3,5’i
ilgili soruya fikrim yok cevabını verdi. Katılımcılara
yöneltilen, ‘15 Temmuz gecesi sokağa çıktınız mı’ so-
rusuna ise yüzde 50,7 çıktım yüzde 49,3 çıkmadım ce-
vabı verildi. Araştırmada bulunan, ‘Tekrar bir darbe
girişimi olsa sokağa çıkar mısınız’ sorusuna ise katı-
lımcıların yüzde 71,9 sokağa çıkarım dedi. Vatandaş-
ların yüzde 28,1’i ise sokağa çıkmayı düşünmediğini
ifade etti. Araştırma şirketi Areda Survey’in 14 Tem-
muz tarihinde Bilgisayar Destekli Web Anketi (CAWI)

yöntemiyle gerçekleştir-
diği araştırmaya Türkiye
genelini temsil eden
NUTS-2 istatistiksel böl-
geleme sistemine göre se-
çilmiş 26 ilde cinsiyet, yaş,
eğitim ve SES (Sosyo-
ekonomik statü) grupları
dikkate alınarak toplam
2201 kişi katıldı. DHA

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet
Murat Çalık, Kurban Bayramı öncesi
Beylikdüzü Modern Kurban Satış ve
Kesim Alanı'nı ziyaret etti. Çalık, “Sosyal
incelemeler sonucu tespit ettiğimiz ihti-
yaç sahibi vatandaşlarımız için kenti-
mizde Kurban Bayramı’nda et
bağışlarını komşularımıza ulaştırmaya
devam ediyoruz. Geçen sene yaklaşık
20 tonun üstünde bir kurban bağışı al-
mıştık. Beylikdüzü Belediyesi olarak çok
önemli ve özel bir iş yapıyoruz" dedi
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20 Temmuz Özgürlük
ve Barış Bayramı'nın
47'nci yıldönümü ne-

deniyle Taksim
Cumhuriyet Anıtı'nda

tören düzenlendi.
KKTC İstanbul

Başkonsolosu Seniha
Birand Çınar, "Kıbrıs
Türk halkının çektiği
acıları dindiren aziz

şehitlerimizi saygı ve
rahmetle anıyorum"

diye konuştu.

Bayrak hassasiyeti

15 Temmuz 
algı araştırması

5İSTANBUL 17 TEMMUZ 2021 CUMARTESİwww.gazetedamga.com.tr

B eylikdüzü Belediye Başkanı Meh-
met Murat Çalık, Kurban Bay-
ramı öncesi Yakuplu

Mahallesi’nde bulunan Beylikdüzü Mo-
dern Kurban Satış ve Kesim Alanı'nı zi-
yaret etti. Kurban satış alanında esnaf ve
vatandaşlar ile sohbet eden Başkan Meh-
met Murat Çalık, belediye olarak halkın
rahat, hijyenik ve huzur içerisinde kur-
banlarını kesebilecekleri sağlıklı bir ortam
oluşturduklarını söyleyerek vatandaşlara
temizlik ve hijyen kurallarına uymalarını

hatırlattı. Vatandaşların kurban ibadetle-
rini en iyi şekilde yerine getirebilmeleri
amacıyla pandemi kurallarına uygun ge-
rekli tüm önlemlerin alındığını ifade eden
Başkan Çalık, “Bayramın getirdiği kar-
deşlik ve dayanışma ruhunun en üst dü-
zeyde olması gereken bir dönemden
geçiyoruz. Sosyal incelemeler sonucu
tespit ettiğimiz ihtiyaç sahibi vatandaşla-
rımız için kentimizde Kurban Bayra-
mı’nda et bağışlarını komşularımıza
ulaştırmaya devam ediyoruz. Geçen sene
yaklaşık 20 tonun üstünde bir kurban ba-
ğışı almıştık. Beylikdüzü Belediyesi ola-

rak çok önemli ve özel bir iş yapıyoruz.
Kurbanlarını keserek ibadetlerini yerine
getiren komşularımızdan bağış yapmak
isteyenler belediyemizin alanda kurduğu
masalara kurban eti bağışlarını yapabilir-
ler. Sağ elin verdiğini sol elin görmeyeceği
bir şekilde yapılan bağışları ihtiyaç sahibi
ailelere özenle ulaştıracağız.” dedi.  

İşlemler tamamlandı

Her yıl sağlıklı ve temiz şartları oluştur-
mak adına çalışan Beylikdüzü Belediyesi
bu yıl da ilaçlama, temizleme, bakım ve
alt yapı gibi tüm gerekli işlemleri tamam-

ladı. Alanda 24 saat hizmet veren Veteri-
ner İşleri Müdürlüğü’ne bağlı veteriner
hekimler kurbanlıkların gerekli tüm mua-
yenelerini gerçekleştirerek ilçe halkının
kurbanlıklarını güvenle ve sorunsuz ala-
bilmesi için çalışıyor. İlaçlama hizmetinin
yanı sıra, vatandaşların hem kurbanlıkla-
rını seçip hem de kesim yaptırabilecekleri
alan her gün yıkanarak gerekli dezenfek-
siyon uygulamaları da yapılıyor. Ayrıca
kurban bağışlamak isteyen vatandaşlar
alanda bulunan belediye personelleriyle
temas kurarak gönül rahatlığıyla bağışla-
rını gerçekleştirebilecek.

FetullAhçı Terör Örgütü’nün
(FETÖ) 15 Temmuz 2016 gecesi ger-
çekleştirdiği hain darbe girişiminin be-
şinci yıl dönümünde tüm Türkiye’de
olduğu gibi Beşiktaş’ta da şehitler ve
gaziler minnetle yad edildi. Törene, Be-
şiktaş Kaymakamı Önder Bakan, Beşik-
taş Belediye Başkan Yardımcısı Seyhun
Şahin, İlçe Emniyet Müdürü Ercan Ça-
mırcı, ilçe protokolü, şehit aileleri ile ya-
kınları, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.
İlk olarak Barbaros Meydanı’nda açılan
15 Temmuz temalı sergi ziyaret edildi.
Beşiktaş Belediyesi’ni ait led araçtan 15
Temmuz günü yaşanan hain darbe giri-
şimine ait görüntüler yayınlandı. Ardın-
dan Ortaköy Mezarlığı’na geçilerek 15
Temmuz gecesi Boğaziçi Köprüsü’nde
21 yaşında şehit olan Batuhan Ergin
kabri başında Kur’an-ı Kerim Tilaveti ve
dualarla anıldı. Öğle saatlerinde ise Or-

taköy Camisi'nde 15 Temmuz’da haya-
tını kaybeden şehitler için Mevlid-i Şerif
düzenlendi. Kur’an-ı Kerim Tilaveti ve
dualarla 15 Temmuz şehitleri anıldı. 15
Temmuz’da hayatını kaybeden şehit
Şenol Sağman da Riva Mezarlığı’ndaki
kabri başında dualarla yad edildi. Beşik-
taş Belediye Başkan Yardımcısı Seyhun
Şahin Ergin ve Sağman ailesine Beşiktaş
Belediye Başkanı Rıza Akpolat adına
Türk bayrağı hediye etti. Şehit ve gazile-
rimizi yad eden Başkan Akpolat 15 Tem-
muz darbe girişiminde şehit düşen
kahramanlarımızı anarak şu ifadeleri
kullandı: "Ulusal egemenliğimize ve de-
mokrasimize yönelik hain darbe girişi-
minin 5. yıl dönümünde, 15 Temmuz
gecesi şehit olan vatandaşlarımızı rah-
metle anıyorum. Ata'mızın dediği gibi;
egemenlik kayıtsız şartsız milletindir!"
DHA

BARIŞ KIŞ

Beşiktaş’ta ‘15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik
Günü’nün beşinci yıl dönümü için resmi tören düzen-
lendi. Beşiktaş Kaymakamlığı’nın koordinasyonu ve
Beşiktaş Belediyesi’nin desteğiyle düzenlenen
törende hayatını kaybeden şehitler dualarla anıldı

Avcılar'da kentsel dönüşüm kapsamında
yıkımı yapılan binanın bir duvarında
ayna ve üzerine asılı Türk bayrağı
olduğu görülünce yıkım durduruldu.
Yıkım firmasında görevli Yunus Çalı,
kepçe ile duvara ulaşarak "Bu hep-
imizin ortak değeri" dediği bayrağı aldı

Şehitler için dua edildi

OZEL BIR IS
YAPIYORUZ

Acılarımızı dindirdilerAcılarımızı dindirdilerAcılarımızı dindirdilerAcılarımızı dindirdilerAcılarımızı dindirdilerAcılarımızı dindirdilerAcılarımızı dindirdiler
Kıbrıs Barış Harekatı'nın başladığı tarih olan 20
Temmuz 1974 anısına her yıl kutlanan Özgürlük ve
Barış Bayramı'nın 47'nci yıldönümü, Taksim Cumhu-
riyet Anıtı'nda düzenlenen törenle kutlandı.  20 Tem-
muz'un Kurban Bayramı'nın ilk gününe denk
gelmesi nedeniyle bugün 11.00'de yapılan törene,
Kuzey Kıbrıs Türk Devleti (KKTC) İstanbul Başkon-
solosu Seniha Birand Çınar, Vali Yardımcısı Özlem
Bozkurt Gevrek, 52'nci Motorlu Piyade Tümen Ko-
mutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor, İstanbul Büyükşehir
Belediyesi temsilcileri, Kıbrıs Harekatı Gazileri ve va-
tandaşlar katıldı.

Şehitlere rahmet

Cumhuriyet Anıtı'na, dernek ve kuruluşların çelenkle-
rinin sunulmasının ardından başlayan törende, şehit
ve gaziler anısına yapılan saygı duruşunun ardından
İstiklal ve Mücahit marşları okundu. KKTC İstanbul
Başkonsolosu Seniha Birand Çınar, "Bu yıldönümü,
20 Temmuz sabahı anavatan Türkiye'nin, tüm baskı-
ları göze alarak, 1960 Antlaşmalarından doğan hak

ve yükümlülükleri doğrultusunda bu harekata katıla-
rak, Kıbrıs Türk halkının çektiği acıları dindiren, Kıb-
rıslı Türkler kendi vatanlarında insanlık onurlarını
koruyabilsinler diye canını veren aziz şehitlerimizi
saygı ve rahmetle anıyor, kahraman gazilerimize ve
anavatanımıza şükranlarımızı yineliyoruz" dedi.

Bir dönüm noktası

Çınar, "20 Temmuz 1974, esasen yüzyıllık bir zaman
dilimi içerisinde Kıbrıs Adası'nda verilen Türklük,
Atatürkçülük mücadelesinin dönüm noktasıdır. Kıb-
rıs'ta Türk halkının asırlık varoluş mücadelesi Ada'nın
1878'de İngiltere'ye kiralanmasıyla başlar. Merhum
Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş'ın,
toplum liderimiz Fazıl Küçük'le ilgili bir kitaba yazdığı
önsözünde dile getirdiği gibi; 'Bu mücadele, Rumların
Enosis mücadelelerine karşıdır. Bu mücadele İngiliz
Müstemleke idaresinden hak ve hukukumuzu almak
içindir. Bu mücadele, anavatan Türkiye'yi uyarmak ve
Türkiye ile olan gönül bağlarını daha da güçlendir-
mek içindir" ifadelerini kullandı. DHA

AvcılAr Gümüşpala Mahallesi'nde önceki gün saat
15.30 sıralarında 2 katlı binanın yarısını yıkımı yapıldı.
Kepçe operatörü yıkıma devam ederken, birinci katta
ortaya çıkan bir odanın duvarında asılı ayna ve üze-
rinde Türk bayrağı olduğu görüldü. Yıkım firmasının
yetkililerinden Yunus Çalı, operatöründen kepçeyi
yere indirmesini istedi. Kepçenin üzerine çıkan Çalı,
duvara ulaşarak buradaki ayna ve üzerindeki Türk
bayrağını aldı. Bayrak hassasiyeti cep telefonu kame-
rası ile görüntülendi. Yunus Çalı, indirdiği Türk bay-
rağını öperken, "İlk yıkımda bayrağımızı göremedik.
Sonraki yıkımda görünce, hemen aldık. Bayrak hepi-
mizin ortak değeri. Orada durmasına gönlümüz el
vermedi" dedi. Alışverişe gittiği sırada kepçe ile yıkılan
binanın duvarından Türk bayrağının alınmasını cep
telefonu ile görüntüleyen Halil Tuncer, "Kardeşimiz
duvardaki bayrağı görünce hızla kepçeye binerek onu
almaya gitti. Bayrağımızı inşallah her zaman göklerde
tutmaya devam edeceğiz. Bayrak, bizim her şeyimiz"
açıklamalarında bulundu. DHA

ArAştırmA şirketi Areda Survey’in darbe girişiminin
5’inci yılında gerçekleştirdiği ‘15 Temmuz Algı Araştır-
ması’na göre, vatandaşların yüzde 51,5’i Türkiye’de
darbe tehdidinin bulunmadığını düşünürken, yüzde
71,9’u ise yeni bir darbe girişimi olsa sokağa çıkaca-
ğını ifade ediyor. 2201 kişinin katıldığı ve bilgisayar
destekli web anketi (CAW) yöntemiyle gerçekleştirilen
araştırmaya göre, katılımcıların yüzde 64’ü darbe giri-
şiminden sonra FETÖ ile mücadeleyi yeterli buluyor.
Araştırmada yer alan ‘Sizce Türkiye’de hala bir darbe
tehlikesi var mı?’ sorusuna katılımcıların yüzde 51,5’i
hayır dedi. Katılımcıların yüzde 28,7’si darbe tehlikesi
olduğunu ifade ederken yüzde 19,8’lik kısım ise so-
ruyu cevapsız bıraktı.

Yüzde 80 karşı koyuyor

Araştırmada vatandaşlara yöneltilen, ‘15 Temmuz
darbe girişimi sonrası FETÖ ile mücadeleyi yeterli
buluyor musunuz’ sorusuna katılımcıların yüzde 64
evet, yüzde 32,5 hayır dedi. Katılımcıların yüzde 3,5’i
ilgili soruya fikrim yok cevabını verdi. Katılımcılara
yöneltilen, ‘15 Temmuz gecesi sokağa çıktınız mı’ so-
rusuna ise yüzde 50,7 çıktım yüzde 49,3 çıkmadım ce-
vabı verildi. Araştırmada bulunan, ‘Tekrar bir darbe
girişimi olsa sokağa çıkar mısınız’ sorusuna ise katı-
lımcıların yüzde 71,9 sokağa çıkarım dedi. Vatandaş-
ların yüzde 28,1’i ise sokağa çıkmayı düşünmediğini
ifade etti. Araştırma şirketi Areda Survey’in 14 Tem-
muz tarihinde Bilgisayar Destekli Web Anketi (CAWI)

yöntemiyle gerçekleştir-
diği araştırmaya Türkiye
genelini temsil eden
NUTS-2 istatistiksel böl-
geleme sistemine göre se-
çilmiş 26 ilde cinsiyet, yaş,
eğitim ve SES (Sosyo-
ekonomik statü) grupları
dikkate alınarak toplam
2201 kişi katıldı. DHA

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet
Murat Çalık, Kurban Bayramı öncesi
Beylikdüzü Modern Kurban Satış ve
Kesim Alanı'nı ziyaret etti. Çalık, “Sosyal
incelemeler sonucu tespit ettiğimiz ihti-
yaç sahibi vatandaşlarımız için kenti-
mizde Kurban Bayramı’nda et
bağışlarını komşularımıza ulaştırmaya
devam ediyoruz. Geçen sene yaklaşık
20 tonun üstünde bir kurban bağışı al-
mıştık. Beylikdüzü Belediyesi olarak çok
önemli ve özel bir iş yapıyoruz" dedi

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet
Murat Çalık, Kurban Bayramı öncesi
Beylikdüzü Modern Kurban Satış ve
Kesim Alanı'nı ziyaret etti. Çalık, “Sosyal
incelemeler sonucu tespit ettiğimiz ihti-
yaç sahibi vatandaşlarımız için kenti-
mizde Kurban Bayramı’nda et
bağışlarını komşularımıza ulaştırmaya
devam ediyoruz. Geçen sene yaklaşık
20 tonun üstünde bir kurban bağışı al-
mıştık. Beylikdüzü Belediyesi olarak çok
önemli ve özel bir iş yapıyoruz" dedi

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet
Murat Çalık, Kurban Bayramı öncesi
Beylikdüzü Modern Kurban Satış ve
Kesim Alanı'nı ziyaret etti. Çalık, “Sosyal
incelemeler sonucu tespit ettiğimiz ihti-
yaç sahibi vatandaşlarımız için kenti-
mizde Kurban Bayramı’nda et
bağışlarını komşularımıza ulaştırmaya
devam ediyoruz. Geçen sene yaklaşık
20 tonun üstünde bir kurban bağışı al-
mıştık. Beylikdüzü Belediyesi olarak çok
önemli ve özel bir iş yapıyoruz" dedi

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet
Murat Çalık, Kurban Bayramı öncesi
Beylikdüzü Modern Kurban Satış ve
Kesim Alanı'nı ziyaret etti. Çalık, “Sosyal
incelemeler sonucu tespit ettiğimiz ihti-
yaç sahibi vatandaşlarımız için kenti-
mizde Kurban Bayramı’nda et
bağışlarını komşularımıza ulaştırmaya
devam ediyoruz. Geçen sene yaklaşık
20 tonun üstünde bir kurban bağışı al-
mıştık. Beylikdüzü Belediyesi olarak çok
önemli ve özel bir iş yapıyoruz" dedi

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet
Murat Çalık, Kurban Bayramı öncesi
Beylikdüzü Modern Kurban Satış ve
Kesim Alanı'nı ziyaret etti. Çalık, “Sosyal
incelemeler sonucu tespit ettiğimiz ihti-
yaç sahibi vatandaşlarımız için kenti-
mizde Kurban Bayramı’nda et
bağışlarını komşularımıza ulaştırmaya
devam ediyoruz. Geçen sene yaklaşık
20 tonun üstünde bir kurban bağışı al-
mıştık. Beylikdüzü Belediyesi olarak çok
önemli ve özel bir iş yapıyoruz" dedi

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet
Murat Çalık, Kurban Bayramı öncesi
Beylikdüzü Modern Kurban Satış ve
Kesim Alanı'nı ziyaret etti. Çalık, “Sosyal
incelemeler sonucu tespit ettiğimiz ihti-
yaç sahibi vatandaşlarımız için kenti-
mizde Kurban Bayramı’nda et
bağışlarını komşularımıza ulaştırmaya
devam ediyoruz. Geçen sene yaklaşık
20 tonun üstünde bir kurban bağışı al-
mıştık. Beylikdüzü Belediyesi olarak çok
önemli ve özel bir iş yapıyoruz" dedi

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet
Murat Çalık, Kurban Bayramı öncesi
Beylikdüzü Modern Kurban Satış ve
Kesim Alanı'nı ziyaret etti. Çalık, “Sosyal
incelemeler sonucu tespit ettiğimiz ihti-
yaç sahibi vatandaşlarımız için kenti-
mizde Kurban Bayramı’nda et
bağışlarını komşularımıza ulaştırmaya
devam ediyoruz. Geçen sene yaklaşık
20 tonun üstünde bir kurban bağışı al-
mıştık. Beylikdüzü Belediyesi olarak çok
önemli ve özel bir iş yapıyoruz" dedi

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet
Murat Çalık, Kurban Bayramı öncesi
Beylikdüzü Modern Kurban Satış ve
Kesim Alanı'nı ziyaret etti. Çalık, “Sosyal
incelemeler sonucu tespit ettiğimiz ihti-
yaç sahibi vatandaşlarımız için kenti-
mizde Kurban Bayramı’nda et
bağışlarını komşularımıza ulaştırmaya
devam ediyoruz. Geçen sene yaklaşık
20 tonun üstünde bir kurban bağışı al-
mıştık. Beylikdüzü Belediyesi olarak çok
önemli ve özel bir iş yapıyoruz" dedi

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet
Murat Çalık, Kurban Bayramı öncesi
Beylikdüzü Modern Kurban Satış ve
Kesim Alanı'nı ziyaret etti. Çalık, “Sosyal
incelemeler sonucu tespit ettiğimiz ihti-
yaç sahibi vatandaşlarımız için kenti-
mizde Kurban Bayramı’nda et
bağışlarını komşularımıza ulaştırmaya
devam ediyoruz. Geçen sene yaklaşık
20 tonun üstünde bir kurban bağışı al-
mıştık. Beylikdüzü Belediyesi olarak çok
önemli ve özel bir iş yapıyoruz" dedi

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet
Murat Çalık, Kurban Bayramı öncesi
Beylikdüzü Modern Kurban Satış ve
Kesim Alanı'nı ziyaret etti. Çalık, “Sosyal
incelemeler sonucu tespit ettiğimiz ihti-
yaç sahibi vatandaşlarımız için kenti-
mizde Kurban Bayramı’nda et
bağışlarını komşularımıza ulaştırmaya
devam ediyoruz. Geçen sene yaklaşık
20 tonun üstünde bir kurban bağışı al-
mıştık. Beylikdüzü Belediyesi olarak çok
önemli ve özel bir iş yapıyoruz" dedi

20 Temmuz Özgürlük
ve Barış Bayramı'nın
47'nci yıldönümü ne-

deniyle Taksim
Cumhuriyet Anıtı'nda

tören düzenlendi.
KKTC İstanbul

Başkonsolosu Seniha
Birand Çınar, "Kıbrıs
Türk halkının çektiği
acıları dindiren aziz

şehitlerimizi saygı ve
rahmetle anıyorum"

diye konuştu.

Bayrak hassasiyeti

15 Temmuz 
algı araştırması

3GÜNCEL 16 TEMMUZ 2021 CUMAwww.gazetedamga.com.tr

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

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

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

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

Hastaneye beni almadılar

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

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

Eve girmek istemiyorum

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

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

Ağaca asılı 
halde bulundu

Örümcek hırsızlar!

Şüpheli polise
teslim oldu

Ankara'da bisikletiyle evine
dönerken, bir otomobil sürücü-

sünün arkadan çarpması so-
nucu hayatını kaybeden Umut

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

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

arası anma sürüşü yapıldı.

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

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

Umut'la hiç tanışamadı

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

Mücadele edeceğiz

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

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

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

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

BISIKLETLI
PROTESTO

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

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

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

Kendimi kenara attım

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

Maganda dehşeti

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

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

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

polise teslim oldu. Şüpheli Mehmet C.Ç. adliyeye
sevk edildi.  Öte yandan olay günü yaşananlar gü-
venlik kamerasına yansıdı. Olay 26 Haziran'da
Zeytinburnu Yeşiltepe Mahallesi'nde meydana
geldi. Şüpheli Mehmet C.Ç ve eşi A.Ç.'nin, H. is-
mindeki kız arkadaşlarıyla, H.'nin babasına ait me-
kana gelip gitme konusunda aralarında
küfürleşmeye varan tartışma yaşandı. Bu olay üze-
rine H.'nin erkek arkadaşı Abdulkadir U.(21) Meh-
met C.Ç.'yi telefonla arayarak tehdit etti. Daha
sonra Mehmet C.Ç. ile olay yerinde buluşmak için
sözleşen Abdulkadir U. yanına arkadaşı Sinan K.'yı
da alarak gitti. Olay yerinde çıkan kavgada Sinan
K., Mehmet C.Ç. tarafından silahla ateş edilmesi
sonucu yaralandı. Mehmet C.Ç. olay yerinden
otomobille kaçarken, yaralanan Sinan K. kaldırıl-
dığı hastanede hayatını kaybetti. DHA
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Silivri Belediyesinin 2022 yılı için oluşturulan 445 Milyon TL tahmini bütçesi, okunan komisyon rapo-
runun ardından oy birliği ile kabul edildi. Yatırımlar için toplam 127 Milyon 176.000 TL ödenek öngö-
rüldüğünü belirten Başkan Yılmaz, “2022 yılı Silivri’miz için atılım ve yatırım yılı olacaktır” mesajı verdi
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MÜGE CESUR ÖZMEN

Öğrenmesi gerekli, biliyorum; tüm insanların 
dürüst ve adil olmadığını…  Fakat şunu da 
öğret ona; her alçağa karşılık bir kahraman, 

her bencil politikacıya karşılık kendini insanlığa 
adamış bir lider vardır.

Her düşmana karşılık bir dost olduğunu da öğret 
ona.  Zaman alacak biliyorum. Eğer öğretebilirsen 
ona, kazanılan bir doların, bulunan beşinden daha 
değerli olduğunu öğret.

Kaybetmeyi öğrenmesini öğret ona ve hem de 
kazanmaktan neşe duymayı.  Kıskançlıktan uzaklara 
yönelt onu. 

Eğer yapabilirsen, sessiz kahkahaların gizemini 
öğret ona.  Bırak erken öğrensin zorbaların görünüş-
te galip olduklarını.

Eğer yapabilirsen, ona kitapların mucizelerini 
öğret. Fakat ona sessiz zamanlar da tanı. Gökyü-
zündeki kuşların, güneşin yüzü önündeki arıların 
ve yemyeşil yamaçtaki çiçeklerin ebedi gizemini 
düşünebileceğini.

Okulda hata yapmanın hile yapmaktan çok daha 
onurlu olduğunu öğret ona. Kendi fikirlerine inan-
masını öğret, herkes ona yanlış olduğunu söyledi-
ğinde dahi. Nazik insanlara karşı nazik, sert olanlara 
karşı da sert olmasını öğret ona.

 Herkes birbirine takılmış bir yönde giderken, 
kitleleri izlemeyecek gücü vermeye çalış oğluma.

Tüm insanları dinlemesini öğret ona.  Fakat tüm 
dinlediklerini gerçeğin eleğinden geçirmesini ve 
sadece iyi olanları almasını da öğret.

Eğer yapabilirsen, üzüldüğünde bile nasıl gülüm-
seyeceğini öğret ona.

Göz yaşlarında hiçbir utanç olmadığını öğret.
Herkesin sadece kendi iyiliği için çalıştığına 

inananlara dudak bükmesini öğret ona ve aşırı ilgiye 
dikkat etmesine.

Ona kuvvetini ve beynini en yüksek fiyatı verene 
satmasını, fakat hiçbir zaman kalbi ve ruhuna fiyat 
etiketi koymamasını öğret.

Uluyan bir insan kalabalığına kulaklarını tıka-
masını öğret ona ve eğer kendisinin haklı olduğuna 
inanıyorsa dimdik dikilip savaşmasını öğret.

Ona nazik davran, fakat onu kucaklama. Çünkü 
ancak ateş çeliği saflaştırır.

Bırak sabırsız olacak kadar cesarete sahip olsun. 
Bırak cesur olacak kadar sabrı olsun.

Ona her zaman kendisine karşı derin bir inanç 
taşımasını öğret. Böylece insanlığa karşı da derin bir 
inanç taşıyacaktır. 

Bu büyük bir taleptir, ne kadarını yapabilirsen 
bir bak bakalım. O, ne kadar iyi, küçük bir insan. 
Oğlum. 

 Abraham LİNCOLN

İ stanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı
Ekrem İmamoğlu, “1-7 Ekim Camiler ve Din
Görevlileri Haftası” kapsamında, din görevlisi

ve cami çalışanıyla bir araya geldi. Florya Sosyal
Tesisleri’nde gerçekleştirilen yemekli toplantı,
Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. İBB, toplantı için
İstanbul genelinde görev yapan toplam 3 bin 574
din görevlisine davetiye gönderdi. Davete katılan
yaklaşık 700 din görevlisiyle bir araya gelen İma-
moğlu, “Bu özel haftanın bu yıl, ‘Cami, din görevli-
leri ve vefa’ temasıyla kutlanmasını çok değerli
buluyorum. Çünkü vefa gerçekten de insanı insan
yapan en önemli hasletlerden biri” dedi. Vefa duy-
gusunun, insani ve toplumsal olarak ihtiyaç duyu-
lan özelliklerden biri olduğunu vurgulayan
İmamoğlu, “Hep birlikte kıbleye yöneldiğimiz, sec-
deye durduğumuz camilerimiz de bir anlamda, in-
sandaki vefa hissinin simgeleridir. Kâinatı en
kusursuz, insanı en güzel şekliyle yaratan Allah’a
duyduğumuz şükran ve vefa hislerimizi en yoğun
yaşadığımız, en güçlü ifade ettiğimiz yerlerdir ca-
miler” diye konuştu.

Kibirle dolan benlikler yanlış yapar

“Kendimizi başkalarından üstün görmeye başladı-
ğımızda, önümüze açılan yol bizi ancak düşman-
lığa ve çatışmaya götürür” diyen İmamoğlu,
şunları söyledi:  “Kibirle dolan benlikler yalnız et-
raflarına ve kendilerine değil, temsil ettikleri inanç
ve değerlere de zarar verirler. Bir insanın, insan ola-
rak yaratılmış olma vasfını geri plana atarak, onu
sahip olduğu fiziksel özellikleri, sosyal kimlikleri,
düşünce ve inançları dolayısıyla kendimizden farklı,
kendimizden aşağı görmek, inançlı bir kalbin yapa-
cağı şey olamaz. Yalnız insanlara değil, tüm canlı-
lara, tüm kâinata aynı sevgi ve saygı dolu
yaklaşımla muamele etmek zorundayız. İyiliği em-
redip, kötülüklerden uzak tutan, güzel ahlaklı olma
yollarını gösteren, toplumda eşitlik ve adalete
büyük değer veren dinimizin bu insancıl, bu er-
demli özünü daha çok anlayıp daha fazla hissede-
bilmeli ve hissettirebilmeliyiz.” 

Din hizmeti büyük sorumluluk

Bütün din ve inançlarda, din üzerinden menfaat
elde etme hevesine kapılanlar olduğuna vurgu
yapan İmamoğlu, “Din istismarcılığı maalesef
dünya barışının, toplumsal güvenliğin ve bireylerin
iç huzurunun önünde önemli bir engel oluşturuyor.
İnançlı olmayı; manası ve kıymeti üzerinde düşü-
nülmeden, hissedilmeden yerine getirilen ibadetler-
den ibaret gören bir din anlayışı da bu tabloyu
ağırlaştırıyor” saptamalarında bulundu. Bu nok-
tada, din görevlilerinin çok önemli bir görev üstlen-
diğine inandığının altını çizen İmamoğlu, “Çünkü
din görevlileri, büyüklerimizin ifadesiyle, ‘Hademe-
i hayrat’tırlar. Yani hayır için hizmet edenlerdir, ha-
yatlarını hayır yoluna adamışlardır. Din hizmetinde
olmak çok büyük bir sorumluluktur ve en yüksek
seviyede hassasiyet gerektirir. Çünkü din görevlileri
dini konuşarak, anlatarak değil, bizzat yaşayarak
öğretirler. Ülkemizin ve İslam aleminin bütün din
görevlilerinin, vazifelerini en ideal şekliyle yerine ge-
tirecek şartlara kavuşmalarını diliyorum.  Bu yolda
sarf ettiğiniz gayret için sizleri tebrik ediyorum.
Görevinizi en doğru şekliyle yapma hassasiyetiniz
için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

MURAT PALAVAR
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İ stanbul mu?  Şöyle anlatayım….
Ben inanmıyorum. Ne İstanbul’u parlarken gö-
receğim ne de sorunsuz bir şehir şeklinde. Her

şey doğru düzgün olsa yaşanmaz ki bu hayat burada.
Düşünün, ne şarkılar eşlik eder dertli rakı sofrasına.
Ne gözyaşlarınıza ortak olurlar. Boğaza bakmadan
nasıl yaşanır. Yazılara nasıl ilham alınır? Yaşam bo-
yunca hepimizin problemlerin çözümleri büyütür.
Herkesin hayal kurmaya hakkı vardır ya hani, işte
ben bu hakkınızı bu yazı boyunca elinizden alacağım.
İstanbul sorunu ne benim yazdıklarımla çözülür nede
benim anlattıklarımla. Ama unutmamanız için, hep
hatırlamanız için yazıyorum.

 İstanbul mu? Şöyle anlatayım… Gelişmemiş bir
metropol İstanbul. Yüzlerce yıllık medeniyetin, mede-
niyetlerin başkenti. Ama hiç kimse görevini yerine ge-
tiremedi bugüne kadar. İstanbul Asya ile Avrupa
arasında 3 bacaklı bir köprü kaldı. Asfaltı çarpık,
çizgileri silik bir yol oldu durdu İstanbul. Bundan beş
yıl sonra da on yıl sonra da İstanbul yine aynı İstan-
bul olacak gene “asfaltı” hala bozuk ama “çizgileri”
boyanmış bir metropol olarak… seçimlerde “beyaza”
boyanan, gün geçtikçe “grileşen” İstanbul’umuz.
Malzeme yapılacak siyasilerin elinde umutsuzların
yalan umudu, taşı yaprağı “sarıya özenle boyanmış”
İstanbul. Milyon dolarlıklarla, milyon liralıkların
komşu olduğu yegâne mekân İstanbul. Güneşin ça-
murla kapatılacağına inanılan. Haksızların haklı ol-
duğu canım İstanbul um. Sakatların
“yaşayamamaya” mahkûm edildiği tek dünya kenti
İstanbul. Her sokağında ayrı bir medeniyet kokladı-
ğın, her görüntüsünden ayrı zevk aldığın, gündüzleri
yaşatan, akşamları hüzünlendiren, boğazında kendi
kaybettiğin tek kent İstanbul. Çiçeklerin, ağaçların
şehri içinde olmaması gerektiğine inanılan bir metro-
pol İstanbul. 

Sana sesleniyorum; ey tarihin eskitemediği İstan-
bul artık uykudan uyanma, silkinme zamanı gelmiştir,
at üstünde birikmiş kirleri, seni kullanmak isteyenlere
ve yıllarca meydanı boş bulup sırtından geçinenlere
izin verme, işte bu şehir Türkiye’nin kalbidir, her ne
kadar beyni Ankara’da olsa da kalp “temiz” kan
pompalamazsa beyin ne yapsın ey İstanbullu.? 

Büyük insan; yaptığı şeylerin arkasında bas bas ba-
ğıran değil, komplekslerini yenmiş başarısı için bağı-
ranları izleyen insandır.

İstanbul’un kurtuluşu
farklı bir bakışla...

DIN ISTISMARCILIGI
BARISA ENGEL 
OLUR!

DIN ISTISMARCILIGI
BARISA ENGEL 
OLUR!

DIN ISTISMARCILIGI
BARISA ENGEL 
OLUR!

DIN ISTISMARCILIGI
BARISA ENGEL 
OLUR!

DIN ISTISMARCILIGI
BARISA ENGEL 
OLUR!

DIN ISTISMARCILIGI
BARISA ENGEL 
OLUR!

DIN ISTISMARCILIGI
BARISA ENGEL 
OLUR!

DIN ISTISMARCILIGI
BARISA ENGEL 
OLUR!

DIN ISTISMARCILIGI
BARISA ENGEL 
OLUR!

DIN ISTISMARCILIGI
BARISA ENGEL 
OLUR!

DIN ISTISMARCILIGI
BARISA ENGEL 
OLUR!

MAHMUT HOCA DİYOR Kİ

Mahmut OYMAN

mahmutoyman@dolmabahceokullari.com.tr

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ‘1-7 Ekim Camiler ve Din
Görevlileri Haftası’ kapsamında, İstanbul’da görev yapan 
700 din görevlisiyle bir araya geldi. “Kibirle dolan benlikler
yalnız etraflarına ve kendilerine değil, temsil ettikleri inanç
ve değerlere de zarar verirler” diyen İmamoğlu, “Bütün din
ve inançlarda, din üzerinden menfaat elde etme hevesine
kapılanlar olabiliyor. Din istismarcılığı, maalesef 
dünya barışının önünde önemli bir engel 
oluşturuyor” ifadelerini kullandı

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat da etkinlikte yaptığı konuşmasında,
camilere yönelik yaptıkları çalışmaları detaylarıyla anlattı. Bu çalışmaların
devam edeceğini vurgulayan Polat, “Din görevlilerinin bir kentin yaşamında, bir
ülkenin yaşantısında çok büyük bir toplumsal bağlayıcı olduğunu unutmamak
gerekir” dedi. İmamoğlu’nun talimatıyla kurdukları “Dinler Masası”nın camiler
ve cemaatlerinin ihtiyaçlarının belirlenmesi ve gerekli yanıtların verilmesi nok-
tasında önemine dikkat çeken Polat, “Camiler ve din adamlarına yönelik hizmet
çalışmaları artarak devam edecektir” şeklinde konuştu. İmamoğlu, konuşmala-
rın ardından katılımcıları masalarında ziyaret etti. 

DIN ISTISMARCILIGI
BARISA ENGEL 
OLUR!

Din görevlileri bağlayıcıdır

Hayvanlara özel zabıta 
Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Hayvanları Koruma Günü'nde yaptığı konuşmada,
“Sadece hayvan hakları ve hayvanlar ile ilgili çalışmalar yapacak zabıtamız olacak” dedi

ESENYURT Belediyesi, 4
Ekim Hayvanları Koruma
Günü kapsamında can dost-

larımızın yaşam hakları konusunda far-
kındalık etkinliği düzenledi. Veteriner
İşleri Müdürlüğü Modern Hayvan Ba-
kımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde
gerçekleştirilen etkinliğe, Esenyurt Bele-
diye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt,
Belediye Başkan Yardımcısı Halis Şim-
şek, belediye birim müdürleri ve yüz-
lerce Esenyurtlu çocuk katıldı. 

Zabıta birimini oluşturduk

Yeryüzünde bütün canlıların yaşama
hakkı olduğunu ve insanların önemli
görevlerinden bir tanesinin de hayvan
haklarını korumak olduğunu vurgula-
yan Başkan Bozkurt, bu anlamlı günde
can dostlarımızın haklarını korumak ve
onları yaşatmak için farkındalık yaratan
önemli bir hizmetin açılışını yaptı. Baş-
kan Bozkurt, “Bu dünya sadece insan-
lara ait bir yer değil. Sadece insanların
yaşadığı durumda da bu dengede kal-
ması mümkün değil. Dünya üzerindeki
bütün canlıların yaşama hakkı var. Bu
güzellik de ancak öyle ortaya çıkıyor,
dolayısıyla hayvan haklarını korumak,
o dengeyi sağlamak da biz insanların
önemli görevlerinden bir tanesi. Bele-
diye olarak tabi bunu ancak bunu icra
edebiliriz. Biz de arkadaşlarımızla bera-
ber göreve geldiğimizden beri hayvan-
ların yaşamış olduğu beslenme,
barınma ve şiddet sorunlarına dair bir-
çok çalışma yapıldı. Hayvanların sahip-
lendirilmesi için ve diğer sağlık
sorunlarının giderilmesi için çalışmalar
yapıldı. Bunun daha yerinden incelen-
mesi ve daha nitelikli hale getirilmesi
için de arkadaşlarımız bir zabıta birimi
oluşturdu. Bu, sadece hayvan hakları ve
hayvanlar ile ilgili çalışma yapacak bir
zabıta olacak. Hukuk çerçevesinde hak-
larının korunması sağlanacak. Onların
daha sağlıklı, huzurlu olması için ça-
lışma yürütecekler” dedi. 
ZEHRA ÇELİK

Kartal sanatseverleri
beklİyor
Kartal Belediyesi fuaye alanı, fotoğraf
sanatçısı Barış Kerim Cesur’un ‘insan’ temalı
sergisi “Yansımalar”a ev sahipliği yapıyor

KÜLTÜR ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün
kültür sanat etkinlikleri kapsamında açılı-
şını gerçekleştirdiği sergide, Türkiye Fo-

toğrafçılar ve Gezi Kulübü Başkanlığı görevinin yanı
sıra, fotoğrafçılık, kameramanlık, oyunculuk ve bel-
gesel alanında çalışmalar yaparak etkinlikler düzen-
leyen sanatçının, üç yıllık birikimin ürünleri olan
fotoğraflar, meraklıları ile buluşuyor. Fotoğrafladığı
insanların; beden dillerini, psikolojilerini yansıtarak
2017 yılında başlattığı “Yansımalar” adlı sergiyi,
Kartal Belediyesi’nin ev sahipliği yaptığı etkinlik ile
2021 yılında sonlandırmış olacağını söyleyen sokak
fotoğrafları sanatçısı Cesur, “Fotoğraflar İstanbul
başta olmak üzere Anadolu’nun çeşitli yerlerinde
çekildi. Tamamı siyah beyaz fotoğraflardan oluşu-
yor. Yaşamı; hem zorluğu hem de kolay olduğu
denklemi üzerinden inşa ederken, hayatın insanlar-
dan neleri getirip neleri götürdüğünü ve bu psikolo-
jik durumun yüzümüzde nasıl izler bıraktığını
bazılarımızda görebiliyoruz. İşte ben bu izlerin fo-
toğraflarını çekmeye çalıştım.” Diyerek Kartal Bele-
diye Başkanı Gökhan Yüksel’e ve Kartal Belediyesi
ailesine destekleri için teşekkür etti. Serginin so-
nunda sanatçıya Kartal Belediyesi Başkan Yardım-
cısı Cengiz Türkmen tarafından Kartal heykelciği
takdim edildi. Meraklıları, sergiyi 18 Ekim 2021 tari-
hine kadar Kartal Belediyesi fuaye alanında ziyaret
edebilecek.

Çekmeköy’den okullara destek
ÇEKMEKÖY Belediyesi yeni eği-
tim öğretim dönemi öncesinde
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile

koordineli şeklide gerçekleştirdiği çalışma-
larla okulların birçok ihtiyacını karşılamış,
bakım ve onarımlarını ger-
çekleştirmişti. Eğitim öğre-
tim döneminde de devam
eden çalışmalarla ilçedeki
devlet okullarına temizlik
malzemesi desteğinde bu-
lunuldu. Okullara teslim
edilen temizlik malzemesi
yardım kitlerinin içinde;
Sıvı El Sabunu , Çamaşır
Suyu , Oto Yıkama Fırçası,
Çöp Torbası Büyük Boy,

Çek Çek Sil,  Mikrofiber Temizlik Bezi, As-
kılı Wc Koku Giderici, Sıvı  Ovma Maddesi ,
Arap Sabunu, Yüzey Temizlik Maddesi ,
Fotoselli Kağıt Havlu , Jumbo  Mini Tuvalet
Kağıdı  ve Faraş Fırça Takımı yer alıyor.

Şehit Öğretmen İzzet Yüksel Ortaokulu’nda
malzeme teslim törenine katılan Çekmeköy
Belediye Başkanı Ahmet Poyraz,” 2021-
2022  Eğitim öğretim döneminde de okulla-
rımızın temizlik malzemesi ihtiyacını

belediye olarak
karşılıyoruz. Gele-
ceğimizin teminatı
gençlerimiz ve ço-
cuklarımızın daha
hijyenik ve daha
kaliteli ortamlarda
eğitimlerini sür-
dürmeleri için var
gücümüzle çalış-
malarımıza devam
edeceğiz, ” dedi.

İBB Başkanı
Ekrem 

İmamoğlu

Oğlumun 
öğretmenine

Yapılan Yapılan çalışmalarla Silivri’nin İstanbul’un çalışmalarla Silivri’nin İstanbul’un 
parlayan yıldızı olacağını ifade eden Başkan parlayan yıldızı olacağını ifade eden Başkan 
Yılmaz, “2022 yılı Silivri Belediyesi Bütçesi; Yılmaz, “2022 yılı Silivri Belediyesi Bütçesi; 

“Atılım ve Yatırım Yılı” olarak adlandır-“Atılım ve Yatırım Yılı” olarak adlandır-
dığımız bir anlayışla hazırlanmıştır. Denk dığımız bir anlayışla hazırlanmıştır. Denk 

bütçe hedefi ile hazırlanmış olan bütçemizin bütçe hedefi ile hazırlanmış olan bütçemizin 
büyüklüğü bir önceki yıla göre % 32 ora-büyüklüğü bir önceki yıla göre % 32 ora-

nında artarak 445 milyon TL olması öngö-nında artarak 445 milyon TL olması öngö-
rülmüştür. Bütçemiz hazırlanırken, yine rülmüştür. Bütçemiz hazırlanırken, yine 

cari harcamalarda azami ölçüde tasarrufa, cari harcamalarda azami ölçüde tasarrufa, 
yatırımlarda ise azami ölçüde artışlara yer yatırımlarda ise azami ölçüde artışlara yer 

verilmiştir” dedi.verilmiştir” dedi.

Belediye tarihinde bir ilk
MHP Grubu adına söz alan Grup 
Başkanvekili Erdoğan Gökalp 
Kalaycı ise yaptığı konuşmada, 
“Belediye Başkanımız Sayın 
Volkan Yılmaz’ın öncülüğünde, 
geride bıraktığımız 2.5 yıllık 
zaman diliminde ortaya konan 
mali politikalar ilçemizin gele-
ceğini olumlu yönde şekillendir-
miştir. Bu süre içerisinde yapılan 
yatırımlar ve sürdürülen hiz-
metler Silivrili hemşehrilerimiz 
tarafından takdir edilmektedir. 
Kaynakları doğru kullanmanın 
ne kadar önemli olduğunu 
herkes iyi bilmektedir. Tasarruf 
tedbirlerinin yanı sıra uygula-
nan mali politikalar neticesinde, 
Silivri Belediyesi 2020 yılı büt-
çesi yüzde 11.28 fazla vermiştir. 
33 milyon, yani eski parayla 33 
trilyon 750 milyar 2021 bütçesi-
ne aktarılmıştır. Böyle bir durum 
Silivri Belediyesi tarihinde daha 
önce hiç yaşanmamıştır. Yine 2 
yıldır meclis kararıyla 20 artı 20, 
toplam 40 Trilyon olarak verilen 
borçlanma yetkisi, Başkanımızca 
kullanılmamıştır. ”  dedi.

Ya-
pılan ko-

nuşmaların ve 
komisyon raporlarının 
okunmasının ardından 

yapılan oylama ile Silivri 
Belediyesi 2022 Mali Yılı 

Performans Programı 
ve Bütçesi oy birliği 

ile kabul edildi.

KARTAL Belediyesi’n-
de Park ve Bahçeler 

Müdürü olarak görev yaparken 12 Ekim 2018 
günü geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını 
kaybeden merhum Cemal Şahan vefatının 3. 
yıldönümünde mezarı başında anıldı. Pendik 
Yeni Şeyhli Mezarlığı’nda düzenlenen anma 
törenine; Kartal Belediye Başkanı Gökhan 
Yüksel’i temsilen Başkan Yardımcıları Ali 
Apaydın, Cengiz Türkmen ve Adem Uçar, 
Cumhuriyet Halk Partisi Kartal İlçe Başkanı 
Efendi Argunşah’ın yanı sıra ailesi, sevenleri 
ve mesai arkadaşları katıldı. Anma töreninden 
önce merhum Cemal Şahan’ın hayatının kısa 
bir özeti okundu. Törende daha sonra Cemal 
Şahan’ın eşi Perihan İspekter Şahan, merhum 
eşinin yaptıklarıyla, çalışkanlığıyla ve dürüst-
lüğüyle, başarıyla anılmasının bir insan için en 
güzel duygu olduğunu belirterek, ailece gurur 
duyduklarını söyledi. Eşinin geride bıraktı-
ğı çok güzel dostlukları olduğunu ve Cemal 
Şahan’ı anlatan en güzel cümlenin, -samimi 
ve içten sevmek- olduğunu ifade etti. Perihan 
İspekter Şahan, Kartal Belediye Başkanı Gök-
han Yüksel ve Kartal Belediyesi çalışanlarına 
her yıl gösterdikleri duyarlılık ve vefakarlık için 
teşekkür etti.

İyi ki tanımışız
Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Ali 
Apaydın, mesai arkadaşı merhum Cemal 
Şahan ile yaşadığı anılardan ve Şahan’ın kişi-
liğinden bahsetti. Apaydın, Cemal Şahan’ın 
içi sevgi dolu harika bir insan olduğunu belir-
terek onu tanımaktan dolayı büyük mutluluk 
duyduğunu söyledi. Cemal Şahan’ın ismiyle 
ve karakteriyle yaşayan, sevecen bir insan 
olduğunu belirten Apaydın, onu özlemle 
andığını söyledi. Kartal Spor’da birlikte görev 
yaptıklarını ifade ederek, kendisini rahmetle 
andığını belirtti.   Törende daha sonra emekli 
müezzin Vedat Özbaş tarafından dualar oku-
du ve anma törenine katılan herkese lokum 
ikram edildi.

Kartal vefasını 
GÖSTERDi

ARİF ELMAS
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Vergi usul kanunu ile bazı kanunlarda değişik-
lik yapılmasına dair kanun teklifi hakkında ha-
zırlanan rapor da TBMM Plan Bütçe

Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz'a sunuldu. Vergi Mü-
fettişleri Derneği (VMD) Genel Başkanı Ahmet Halis
BAŞLİ ve Yönetim Kurulu Üyeleri TBMM Plan Bütçe
Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz, Manisa Milletvekili
ve Grup Başkanvekili Erkan Akçay ve Mersin Milletvekili
Olcay Kılavuz'u ziyaret etti. Yapılan görüşmelerde, Vergi
Denetim Kurulu'nun yapısı, vergi denetiminin tek çatı al-
tında toplanmasının Türk Vergi Sistemine katkısı, vergi
denetiminin kayıt dışılıkla mücadeledeki etkinliği, ince-
leme oranlarındaki ve inceleme kalitesindeki artış ile gün-
deme dair konular ele alındı. Önceki dönemlerde vergi
denetimindeki çok başlılığın Türk Vergi Sistemine verdiği
zararlara değinilerek, vergi incelemesinin tek elden plan-
lanmaması nedeniyle bir mükellefin birden fazla kurul ta-
rafından aynı yıl içerisinde veya farklı dönemlerde
incelendiği bu yüzden az sayıda mükellefin incelenebildiği
ve incelemelerin verimli olmadığı vurgulandı.

İddialar asılsızdır

Vergi Müfettişleri Derneği (VMD) Genel Başkanı Ahmet
Halis Başli, ziyaret sırasında yaptığı açıklamada, “TBMM
Plan Bütçe Komisyonu'nun 6 Ekim Çarşamba günkü
toplantısında İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamza-
çebi, Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu ve İstanbul Mil-
letvekili Vedat Demiröz' ün Vergi Denetim Kurulu'nun
çalışmadığına dair iddiaları asılsızdır. Kurumu yıpratıp,
vergi müfettişlerini olumsuz etkiliyor. Cumhuriyet tarihi-
nin en fazla matrah takdiri, vergi tarhı ve cezası uygula-
masının Vergi Denetim Kurulu'nun kurulması sonrası
gerçekleştiği, vergiye uyum seviyesinin ve sektörel bazda
vergi inceleme oranlarının artırıldığı, vergi incelemesi ge-
çirmemiş sektörlerin ve büyük firmaların Vergi Denetim
Kurulu sonrasında inceleme geçirdikleri, devletimizin mü-
cadele ettiği her alanda vergi müfettişlerinin etkin bir şe-
kilde görev aldığı ifade edilerek, zaman içerisinde
ihtiyaçlara uygun olarak reforme edilmediğinden karma-
şık ve dağınık bir yapıya bürünen vergi denetiminin makro
bir anlayışla yeni baştan revize edilmesi neticesinde kuru-
lan Vergi Denetim Kurulu ile bilimsel ve teknik gelişmelere
uygun, etkin, etkili, verimli ve adil bir Vergi Denetim Sis-
temi oluşturulması yolundaki büyük adımın nasıl atıldığı-
nın doğrudan aktarılması ve kayıt dışılıkla mücadele
kapsamında her geçen gün etkinliği ve verimliliğinin arttı-
rılarak kamu mali yönetiminin daha iyi noktalara gelmesi
yolunda daha da güçlendirilmesi gerekirken bu gün bazı
kimseler tarafından Vergi Denetim Kurulu'nun itibarsız-
laştırılmaya çalışılması ve bünyesindeki denetim ordusu-
nun etkinliği ve verimliliğinin istatistiki ve bilimsel veri
olmadan tartışılmasını hiçbir şekilde kabul etmemiz
mümkün değildir" açıklamasında bulundu. Başli, “Vergi
affı ve matrah artırımları gibi iş akışını engelleyen süreç-
lere rağmen Vergi Müfettişleri denetim noktasında etkin
bir şekilde görevini icra etmektedir. Kurulun teşkilatlanma
dönemi olan 2011 yılından günümüze devletimiz adına
kanun kapsamında verilen her görev en üstün çabayla icra
edilmiştir. Sadece vergisel anlamda duyulan ihtiyaçlar la-
yıkıyla tamamlanmıştır” dedi.

Vergi Müfettişleri Derneği (VMD) Genel
Başkanı Ahmet Halis Başli ve yönetim ku-
rulu üyeleri TBMM'de ziyaretlerde bulundu.
Başkan Başli, “Vergi Denetim Kurulu'nun
itibarsızlaştırılmaya çalışılması ve bünyesin-
deki denetim ordusunun etkinliği ve
verimliliğinin istatistiki ve bilimsel veri 
olmadan tartışılmasını hiçbir şekilde 
kabul etmemiz mümkün değildir” dedi

Hu kuk Danýþman larý: av. uğur SayaNer, av. Mustafa eNgİN

genel yayın yönetmeni ve Sorumlu yazı İşleri Müdürü
ekrem HacIHaSaNoğlu
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EÜAŞ İstanbul Doğalgaz Santralları İşletme Müdürlüğü’ nün ihtiyacı minimum % 96’ lık Sülfürik Asit
(H2SO4) kimyasalının 320 ton nakliyesi dahil teslim işidir.

İHALE KAYIT NUMARASI: 2021/630286
1-) İDARENİN : 
a ) Adresi : Dolum Tesisleri Mevkii Ambarlı-Avcılar / İSTANBUL
b ) Telefon ve Faks No : Tel :(0212) 875 91 00 (8 Hat)   Faks : (0212) 875 10-13
c ) Elektronik posta adresi  : ambarli.ticaret@euas.gov.tr
2-) İHALE KONUSUNUN :
a) Niteliği : EÜAŞ İstanbul Doğalgaz Santralleri İşletme Müdürlüğünün (A –B 

Santralı) 1 yıllık ihtiyacı olan 320 ton minimum % 96’lık Sülfürik Asitin 
(H2SO4) nakliye dahil teslim işidir.

b)Türü : Mal alımı
c) Dosya No  : 2021 / 18
d) Şartname Bedeli : 50,00 TL .
e) Hizmetin Teslim  Yeri : EÜAŞ İstanbul Doğalgaz Santralları İşletme Müdürlüğü 
f) İşin Süresi    : 1 yıldır.
3-) İHALENİN : 
a ) Yapılacağı  Yer : EÜAŞ İstanbul Doğalgaz Santralı İşletme Müdürlüğü 
b ) Tarihi ve Saati   : 03.11.2021 Çarşamba günü  –  Saat 14.00’de 
4-) İhale dokümanı şartname EÜAŞ İstanbul Doğalgaz Santralları İşletme   Müdürlüğü P.K. 47  Avcılar/ İS-
TANBUL  adresi; Ticaret servisinde görülebilir ve 50,00 TL bedelle aynı adresten temin edilebileceği gibi
posta yolu ile şartname bedeli İşletmemiz VakıfBank Avcılar Çarşı Şb. TR: 95000 1500 158 007 296 939
341 no’ lu hesaba havale edildikten sonra, dekont ile birlikte yapılacak yazılı başvuruya istinaden,  İhale Do-
kümanları adrese de gönderilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın alması zorunludur.
5-) İstekliler ihale ile ilgili tekliflerini  03/11/2021 Çarşamba günü – Saat 14:00’a kadar  EÜAŞ İstanbul Do-
ğalgaz Santralları İşletme Müdürlüğü Muhaberat servisine verebilecekleri gibi iadeli   taahhütlü   posta   ile
gönderebilirler. Postada ve kargodaki gecikmeler kabul edilmeyecektir. 
6-) Teşekkülümüz 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 3. maddesinin (g) bendi doğrultusunda istisna kapsamın-
dadır. İhaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine kısmen veya tamamen vermekte serbesttir.
7-)Bu ihale 4964 sayılı Kanunun 1. Maddesinin son fıkrası ve 40. Maddesinin son fıkrasına istinaden Şirketi-
miz (EÜAŞ) Satınalma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

EÜAŞ İSTANBUL DOĞALGAZ SANTRALLARI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
SÜLFÜRİK ASİT ALIMI

DOGALGAZDAKI UZUN
ANLASMALAR OLUMLU!
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, küresel çapta artan doğalgaz fiyatlarının tüketicinin cebine
yansıyıp yansımayacağına ilişkin, "Maliyet artışlarının vatandaşlarımıza en az seviyede yansıması için bütün
çabayı ortaya koyuyoruz.  Uzun dönemli doğalgaz anlaşmalarımızın olması elimizi rahatlatan bir unsur" dedi

E nerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Fatih Dönmez, 14. EIF Dünya
Enerji Kongresi ve Fuarı’na video

konferans yöntemiyle katılarak bir ko-
nuşma gerçekleştirdi. Dönmez doğalgaz-
daki fiyat artışlarının kullanıcı fiyatlarına
yansıyıp yansımayacağına ilişkin de ko-
nuştu. Dönmez, “Kış aylarında artacak
gaz talebinin karşılanması için ek kaynak
görüşmelerimiz sürüyor” açıklamasında
bulundu.

Güncel tutuyoruz

Kış aylarında artacak gaz talebinin karşı-
lanması için de ek kaynak görüşmelerinin
sürdüğünü söyleyen Bakan Dönmez şöyle
konuştu: “Öncelikle ülkemizin uzun dö-
nemli doğal gaz anlaşmalarının olması
elimizi rahatlatan bir unsur. Diğer taraf-

tan doğal gaz ihtiyacımızın bu sene yak-
laşık yüzde 20 artmasını öngörüyoruz.
Farklı tedarik kanallarından ilave talebi
karşılamak üzere planlamalarımızı yakla-
şan kış şartlarına göre sürekli güncel tu-
tuyoruz. Dünya genelinde rekor düzeyde
artan enerji fiyatlarından elbette Türkiye
olarak biz de etkileniyoruz. Enerji fiyatla-
rının küresel ekonomileri allak bullak et-
tiği bir dönemde maliyet artışlarının
vatandaşlarımıza en az seviyede yansı-
ması için elimizden gelen bütün çabayı
ortaya koyuyoruz. Elektrikte yaptığımız
sosyal destek yardımlarıyla bugüne kadar
yaklaşık 2 milyon haneye 3,1 milyar lira-
lık destek sağladık. Hane halkını, esnafı-
mızı ve üreticilerimizi korumak için
elimizdeki bütün imkanları sonuna kadar
kullanacağız” şeklinde konuştu. DHA

TEMELİ ÖNÜMÜZDEKİ
YIL ATACAĞIZ

Dönmez, Karadeniz’de bulunan doğalga-
zın 2023’te sisteme bağlanacağını ve
2027’de Türkiye’nin üretiminin üçte bi-
rini karşılayacağını belirtti. Dönmez,
“Karadeniz gazında çalışmalarımız tak-
vime uygun bir şekilde ilerliyor. Hedefimiz
gazın 2023 yılında sisteme bağlanması
ve ilk faz gaz akışının sağlanması. Bu re-
zerv, 2027 yılında en yüksek üretim kap-
asitesine ulaştığında Türkiye'nin yıllık iç
tüketiminin üçte birini karşılar hale gele-
cek. Paris İklim Anlaşması, onaylanma-

sıyla birlikte iklim değişikliğiyle mücade-
lemiz konusunda en önemli argümanımız
olacak. Enerjideki kurulu gücümüzün
yüzde 53'ü yenilenebilir enerji kaynakla-
rından oluşuyor. 2018 yılında Akkuyu
Nükleer Santrali'nin yapımına başladık.
Çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor.
Son reaktörün temelini önümüzdeki yıl
atacağız. İlk reaktörü 2023 yılında Cum-
huriyetimizin 100. yılında devreye alaca-
ğız. Diğer reaktörler de takip eden yıllar
içinde sisteme dahil edilecek” dedi.

Vodafone kadınları işe aldı
Vodafone’un 2008’den bu
yana sürdürdüğü Discover

Genç Yetenek Programı’nda
işe alım süreci tamamlandığını

duyurdu. Bu yıl 7 bini aşkın
başvurunun yapıldığı pro-

grama ilk etapta 32 üniversit-
eden oldu. Programa

katılanların yüzde 60’ını ise
kadın çalışanlar oluşturdu

Vodafone’un 2008 yılından beri sürdür-
düğü Discover Genç Yetenek Prog-
ramı’nın yeni dönem başvuruları

sonuçlandı. Türkiye’nin dört bir yanından 7 bini
aşkın gencin başvurduğu programa 32 farklı üni-
versiteden 71 genç kabul edildi. Aralık itibariyle de
12 genç daha programa katılacak, böylelikle 83 yeni
mezun çalışma hayatına katılmış olacak. Programa
katılanların yüzde 60’ını kadın çalışanlar oluşturdu.
Genç Discover’lar, Vodafone Türkiye’nin satış, pa-
zarlama, teknoloji, finans, insan kaynakları fonksi-
yonlarında tam zamanlı çalışma imkânına sahip
olacak.

Genişletmeyi amaçlıyoruz

Geleceğin liderleri olarak gördükleri genç yetenek-
leri keşfetmeyi ve organizasyonlarına katmayı
önemsediklerini belirten Vodafone Türkiye İcra Ku-
rulu Başkan Yardımcısı Bülent Bayram şunları söy-
ledi: “Vodafone’un global ölçekte tüm ülkelerinde
uyguladığı Discover Genç Yetenek Programı ile tam
14 yıldır şirketimizin genç ve dinamik yüzünün en
büyük temsilcilerini ağırlıyoruz. Yüksek potansiyele
sahip gençleri Vodafone’a kazandırarak, lokal ve
global kariyer olanaklarından faydalanmalarına,
eğitim-gelişim programları ile desteklenmelerine
olanak tanıyor ve aynı zamanda Vodafone Tür-
kiye’nin yetenek havuzunu genişletmeyi amaçlıyo-
ruz. Bu yıl ilk defa beceri odaklı yaklaşımla
yarattığımız uzmanlık patikalarının rotasyon ve eği-
timlerle zenginleştiği bir program tasarladık. Voda-
fone olarak ‘kendine yatırım yap, yeni fikirler üret,
dene-yanıl, sorgula’ diyoruz ve becerilerin gelişi-
mine önem veriyoruz. Bu doğrultuda, ekip arkadaş-
larımızın kendilerini farklı açılardan geliştirebilmesi
için zaten bildiklerinin üstüne yeni bilgiler ekleyebi-
lecekleri eğitim programları, yeniden beceri ka-
zanma ve beceride derinleşme patikaları
yaratıyoruz. Bu kapsamda, yeni mezunlarımızın da
beceri kazanması için 14 patika içinde 14 farklı geli-
şim yolculuğu, bu yolculuk boyunca 2 farklı rotas-
yon ile tüm bu yolculukta onların yanındayız. Her
zaman olduğu gibi gelecekte de gençler bizim en
büyük motivasyonumuz ve rehberimiz olmaya
devam edecek” şeklinde konuştu.

Kariyer imkanı buluyorlar

Programın detaylarına ilişkin şirketten yapılan yazılı
açıklamada, “Vodafone Discover Genç Yetenek
Programı, üniversite 4. sınıf öğrencileri, yeni me-
zunlar ve en fazla bir yıl tam zamanlı iş tecrübesi
bulunanlar için özel hazırlanmış bir kariyer prog-
ramı. Program kapsamında, Vodafone bünyesine
katılan genç yetenekler için yoğun bir eğitim ve geli-
şim programı uygulanıyor. Gençler, ilk yıl farklı bö-
lümlerde iki rotasyon yaparak, hem teknoloji
sektörünü, hem de Vodafone’u yakından tanıma ve
kariyerlerine daha bilinçli tercihler yaparak başlama
imkânı buluyorlar” ifadelerini kullandı.

BİLİMSEL VERİ YOK

Fatih
Dönmez
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C HP Genel Başkanı Kemal Kılıç-
daroğlu, Ankara'da Muhtarlar ve
Kanaat Önderleri Buluşması'nda

konuştu. Kılıçdaroğlu, "Türkiye'nin içinde
bulunduğu şartları biliyorsunuz. El birliği
ile Türkiye'yi aydınlığa çıkartmamız lazım.
Siyaset kurumun topluma güven vermesi
lazım. Herkesin siyasi görüşü farklı olabi-
lir. Önce milli değerlerimizi bir arada tut-
mak zorundayız. Devletin organları nedir?
Anayasa belirler. İlk dört madde değiştiril-
mesi teklif edilemeyen maddeler. Hiç
kimse ilk 4 maddeye dokunamaz, ilk 4
maddenin teminatı Türkiye Cumhuriye-
ti'nin şerefli vatandaşlarıdır." dedi.

Millet milletvekili seçmiyor

Sistem üzerine eleştiriler yapan CHP Li-
deri Kılıçdaroğlu, “Anayasa diyor ki 3
organ var. Yasama, yürütme, yargı. Bun-
lardan birincisi Yasama organı yani
TBMM. TBMM'de sizin seçtiğinizi san-
dığınız milletvekilleri gerçekten de milleti
temsil ediyorlar mı? Siz aslında seçim
sandığına gittiğinizde milletvekili seçmi-
yorsunuz, bir partiye oy veriyorsunuz.
Yani milletin vekilini millet seçmiyor.
Böyle olunca vekiller Genel Başkanlara
bağlı oluyor. Yapmamız gereken çoklu
organ yetmezliğinden bir an önce iktidarı
kurtarmanın yolu milletin vekilini milletin
seçmesidir. Yürütme yani Cumhurbaş-
kanı ve bakanlar. Devleti saydam kılarlar.
TBMM'nin çıkardığı kanunların gereğini
yürütme organı yapar. Bugün geldiğimiz
nokta, dün önemli bir belge ulaştı. Önce
temel atıyorsunuz, sonra ihale yapıyorsu-

nuz. Temeli atan firmaya ihaleyi veriyor-
sunuz. Önce ihaleyi yapmadan önce te-
meli atıp sonra firmaya veriyorsanız
ortada bu milletin cebine göz dikenlerin
iradesi var demektir. Üçüncüsü yargıdır.
Mahkemelerin bağımsız olması gerekir.
Hepimizin sorumluluğu var. Eğer bizler
evlatlarımıza güzel bir Türkiye bırakma-
yacaksak neden siyaset yapıyoruz? En
altta bir hakim var karar veriyor. Karar
gider yukarıya, oradan gider Anayasa
Mahkemesi'ne. Anayasa Mahkemesi der
ki 'Bu karar yanlıştır düzeltin' Anayasa
Mahkemesi'nin kararı bütün makamları,
mevkileri bağlar ama en alttaki hakim
diyor ki 'Ben AYM'nin kararını uygula-
mam' o zaman nasıl güveneceksiniz? Ha-
kimlik yani yargı can ve mal güvenliği
demektir. Bir haksızlıkla karşılaştığımda
ilk başvuracağım yer hâkimdir” diye ko-
nuştu.

1 kişiye devlet teslim edilmez

Sistem değişikliğiyle devletin yanlış yöne-
tildiğinin altını çizen Kılıçdaroğlu şu ifa-
deleri kullandı; “Sistem değişti. Kanun
tekliflerini milletvekilleri verecek. Seçildi-
niz ve milletvekili oldunuz, birisi geldi
dedi ki 'Şu tıbbi cihazlarla ilgili kanun
teklifi hazırlar mısınız?' nasıl hazırlaya-
caksınız? Her işi ehline teslim etmeniz
gerekir. Kanun teklifini verenler TBMM
Komisyonları'nda hangi teklife imza at-
tıklarını bile bilmiyorlar. Bunları değiştir-
memiz lazım. Sağlıklı, tutarlı bir rejimi
inşa etmemiz lazım. Bir kişiye devlet tes-
lim edilemez.” DHA

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

Ümit TAHMAZ
0535 231 11 96 - 0282 261 98 28

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "Birkaç
gündür siyasi cinayetlerden bahsedi-
yorlar. Bunlar ciddi sözlerdir. Böyle bir
siyasi cinayet istihbaratı yok" dedi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Anka-
ra’da Trafik Birim Amirleri Toplantısı’na
katıldı. Burada bir konuşma yapan Soylu,

‘siyasi cinayetler’ iddialarına değindi. Soylu iddia-
larla ilgili olarak şunları söyledi: “Birkaç gündür si-
yasi cinayetlerden bahsediyorlar. Bunlar ciddi
sözlerdir. İçişleri Bakanı’yım, sordum, böyle bir siyasi
cinayet istihbaratı var mı? Yok. Bu bir FETÖ taktiği-
dir. 2016 Mart ayında Ana Muhalefet Genel Başkanı
aynı siyasi cinayetler ifadesini kullanmış. Acaba bu
bir şifre midir? Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı,
başta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun
ve bazı siyasetçilerin “siyasi cinayetler işlenebileceği”
iddialarıyla ilgili re’sen soruşturma başlatmıştı.”

MILLETIN CEBINE GOZ
DIKEN BIR IRADE VAR!

Siyasi cinayet
ihbarı yok

Erciyes Üniversitesi ve Sağlık Bakanlığı
Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı
(TÜSEB) iş birliğiyle geliştirilen yerli aşı

"TURKOVAC" için çalışmalar sürüyor. Son olarak
Sağlık Bakanı Fahrettin Kova, sosyal medya hesa-
bından TURKOVAC'a ilişkin bir paylaşım yaptı.
Koca, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Turko-
vac’ı Türkiye’nin hizmetine sunmaya hazırlanıyo-
ruz. Daha önce 2 doz aşı yaptırmış, Covid-19
geçirmemiş, 18-59 yaş arası sağlıklı herkes bize 
destek olabilir! 3. doz aşı tercihi serbest. Ama
madem gönüller yerli aşı Turkovac’ta, en az
3.000’imiz Turkovac’ı tercih etmeli."

Fahrettin Koca’dan
‘Turkovac’ çağrısı

Sıkı dur Erdoğan
başbakan geliyor!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener,
"Gittiğimiz her yerde, millet bizi çağırı-
yor. Sandıkları patlatmaya, milletimi-
zin iradesini, yeniden iktidar yapmaya
geliyoruz. Sıkı dur Sayın Erdoğan, 
başbakan geliyor" diye konuştu

Akşener, TBMM’de partisinin grup
toplantısında konuştu. Akşener, Cum-
hurbaşkanı Erdoğan’ın,  "Muhalefet,

Türkiye’nin bu salgın sürecini, çok daha başarılı
bir şekilde yönetmesini sağlayacak, tek bir teklif
dahi getirmedi" dediğini hatırlatarak, "11 Şubat
2020’de, yani, ülkemizde henüz ilk vaka görülme-
den önce; 'Olası bir salgında, gereken önlemleri
aldınız mı? Maske, serum ve ilaç stoku yapılıyor
mu? Aşı konusunda, herhangi bir kurum çalışma
yapıyor mu?', sorularını  kim sordu? Pandeminin
ilk günlerinde; 'En az 2 hafta karantina ilan edin,
bu iş kontrolden çıkıyor' diyerek, kim uyardı?"
diye konuştu. Akşener, Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan’ın eleştirilerini kabul etmediklerini belirterek,
pandemi sürecinde hükumeti her konuda uyar-
dıklarını ve önerge getirdiklerini vurguladı.

Enerji krizi büyüyor

Dünyada bir enerji krizi yaşandığını belirten Ak-
şener, "Normalleşen piyasalar ve üretim sektörü,
eskisinden daha fazla enerjiye ihtiyaç duyuyor.
Dolayısıyla, enerji üretim sektörü ve hammadde
üreticileri, böylesine bir talebi, karşılamaya yetişe-
miyor. Peki, dünya kapıdaki enerji krizini konu-
şurken, büyük ekonomist ve dış politika duayeni,
Sayın Erdoğan ve arkadaşları ne yapıyor? Küre-

sel bir enerji krizi, tüm dünyada, hızlı bir şekilde
büyüyor" dedi.  

Proje dedikleri şeyler rant

İYİ Parti’nin iktidara yürüdüğünü söyleyen 
Akşener, "Gittiğimiz her yerde, millet bizi çağırı-
yor. Sandıkları patlatmaya, milletimizin iradesini,
yeniden iktidar yapmaya geliyoruz. Ortaklarınla
sürdüğünüz sefaya son verip, hizmet nasıl yapı-
lırmış, ülke nasıl yönetilirmiş, cümle aleme gös-
termeye geliyoruz. Bu ucube sistemin devri, artık
bitti. Sıkı dur Sayın Erdoğan, başbakan geliyor"
dedi. İYİ Parti’nin her zaman, çözümleri olaca-
ğını ifade eden Meral Akşener, "Ama İYİ Par-
ti’nin hiçbir zaman, kayırdığı yandaşları
olmayacak. Çünkü biz, her daim haktan, her
daim milletimizden yanayız. Çünkü biz, projeye
değil, ranta karşıyız. Çözüm üretmenin birinci
koşulu, dertleri bilmektir" değerlendirmesinde 
bulundu. NERGİZ DEMİRKAYA

Gelecek Partisi Aydın'da çatırdadı. İl Teşkilat
Başkanı Nevzat Aktaş ile Yönetim Kurulu Üyesi
ve İnsan Hakları Başkanı Serkan Deniz sosyal

medyadan yaptıkları paylaşımlarla İl Başkanı Suzan Yücel
Milli'yi suçlayarak istifa etti. Genel Merkez'in Milli'yi görev-
den almasını isteyen Aktaş, il başkanının ayrımcılık yapa-
rak insanlık suçu işlediğini öne sürdü. Genel Başkan
Ahmet Davutoğlu'nun geçtiğimiz günlerde Kuşadası İlçe
Binasının açılışında yaptığı konuşmada ”Bu binada kutup-
laşma, insan ayrımcılığı, renk dil din ayrımcılığı, gruplaşma
olamaz”sözlerini hatırlatan Aktaş, Suzan Yücel Milli'nin
tam tersi davranışlar içinde olduğunu öne sürdü.

Sözlerin arkasında durulmalı

İl Başkanı Suzan Yücel Milli'yi sert sözlerle eleştiren Aktaş,
genel merkeze şu ifadelerle seslendi:“Oturduğu koltuğu in-
sanlara karşı silah olarak kullanan, kutuplaşma, grup-
laşma, renk dil din ayrımcılığı yapanı Genel Merkez
görevden almalıdır. Genel Merkez yapılan yanlışın hesabını
sormalıdır. Genel Başkanımızın Kuşadası İlçe Binasının
açılışında söylediği sözlerinin arkasında durulmalıdır.”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Dün elime önemli bir belge ulaştı. Önce temel atıyorsunuz, sonra
ihale yapıyorsunuz. Temeli atan firmaya ihaleyi veriyorsunuz. Önce ihaleyi yapmadan önce temeli atıp sonra
firmaya veriyorsanız ortada bu milletin cebine göz dikenlerin iradesi var demektir” açıklamasını yaptı

Türkiye’deki mevcut siyasi sistemin yanlış olduğunu kaydeden CHP Lideri
Kemal Kılıçdaroğlu, “Devlet 1 kişinin iradesine teslim edilemez” diye konuştu.

Gelecek Partisi istifalarla sarsıldı

Türkiye’nin kötü yönetildiğini söyleyen İYİ Parti Genel Başkanı
Meral Akşener, “Önümüze proje diye rant koyuyorlar” dedi.

Fahrettin
Koca

Süleyman
Soylu
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Beykoz’da
lezzet var
Beykoz’da dezavantajlı bireyleri
hayata bağlayan Aile, Kadın Des-
tekleme ve Engelliler Merkezi
(AKDEM) bünyesinde engelli çocuk
ve gençlere yönelik kurulan “Mut-
fak Atölyesi” eğitimlerine başladı

Beykoz Belediyesi tarafından dezavan-
tajlı bireylerin hayata katılımlarını ar-
tırmak, özgüvenli ve mutlu

yaşamalarını sağlamak amacıyla açılan mer-
kezde, sağlıktan eğitime, sanattan psikolojik da-
nışmanlığa birçok alanda hizmet veriliyor.
AKDEM çatısı altında günlük yaşamlarında ih-
tiyaç duydukları desteğe, sanat ve eğitimle dolu
renkli bir sosyal ortama kavuşan engelli ilçe sa-
kinleri ve aileleri hayata özgüvenle bakıyor.
Çubuklu Hobi Bahçesi’nde kısa süre önce, en-
gelli bireylere özel tasarlanan sınıflarıyla açılan
AKDEM’de, profesyonel ekipmanlarla donatı-
lan “Mutfak Atölyesi”nde çocuklara el ve mut-
fak becerilerini geliştirecek eğitimler veriliyor.
Usta öğreticilerle yürütülen eğitimlerde katılım-
cılara pasta, kek ve kurabiye yapımı öğretiliyor.
Katılımcı çocuklar eğlenceli bir ortamda zevkle
hazırladıkları yiyecekleri, hayal güçlerine göre
süsleyerek şekil veriyor.   Arkadaşlarının yer al-
dığı sosyal bir alanda vakit geçiren çocuk ve
gençler becerilerini geliştirmenin yanı sıra ba-
şarmanın sevincini yaşıyor.

Cafeterya açılacak

AKDEM bünyesinde, engelli çocukların “Mut-
fak Atölyesi”nde yaptığı bir birinden leziz ürün-
lerin sergilenip satılacağı cafeterya ve satış ofisi
de çok yakında açılacak. Cafeteryada çalışma
imkânına kavuşan hafif zihinsel engelli çocuk-
lar, hem toplumsal yaşama adapte olacak hem
aile ekonomisine katkıda bulunacak. Engelli bi-
reylerin yaşam becerilerini ve sosyalleşmelerini
sağlamak amacıyla verilen eğitimlere düzenli
katılanların sektörde istihdamlarının sağlanması
da hedefleniyor.

Istanbul’un havasI
InsanI OlduruyOr!

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de        Basın: (1467013)

Özel Güvenlik hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü
ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası :2021/631747
1-İdarenin
a) Adresi :Halil Rıfat Paşa Mahallesi Darülaceze Caddesi 

No:51 34384 Okmeydanı ŞİŞLİ/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası :2122201020 - 2122210303
c) Elektronik Posta Adresi :darulaceze@darulaceze.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği 
internet adresi :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı :Darülaceze Başkanlığı 12 Ay Süreyle 14 (ondört ) 

kişi ile Özel Güvenlik Personel Çalıştırmasına 
dayalı Hizmet Alımı İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde 
bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer :Darülaceze Başkanlığı (Halil Rıfat Paşa Mahallesi 
Darülaceze Caddesi No:51 34384 Okmeydanı - 
ŞİŞLİ / İSTANBUL)

c) Süresi :İşe başlama tarihi 01.01.2022, işin bitiş tarihi 31.12.2022
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :Halil Rıfatpaşa Mah. Darülaceze Cad. No:51 

Okmeydanı-Şişli/İSTANBUL Darülaceze Başkanlığı 
Darülirfan Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati :09.11.2021 - 10:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel 
olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
Özel Güvenlik Şirket Faaliyet İzin Belgesi
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler,
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi. Tüzel kişi-
lerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen his-
seler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. EKAP’a kayıtlı olmayan yabancı
istekliler tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli belgeler sunulur.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla
hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret
sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tari-
hinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın ko-
runduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:
Teklif edilen bedelin %10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki

kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir
banka referans mektubu, bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans
mektubu sunularak sağlanabilir.
4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun
gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilanço-
nun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali
müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar,
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç
kriter birlikte aranır.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki
yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.Serbest meslek
erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gös-
terilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal
tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri
özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin
% 40 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belge-
ler veya teknolojik ürün deneyim belgesi
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.Kamu ve Özel Sektöre Yapılmış Her Türlü:Özel Güvenlik Hizmetleri İşleri Benzer İş Olarak
Kabul Edilecektir
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Halil Rıfatpaşa Mah. Darülaceze Cad. No:51 Okmeydanı-Şişli/İS-
TANBUL Darülaceze Başkanlığı Hizmet Binası İhale ve Satınalma Birimi adresine elden teslim edilebile-
ceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her
bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel
üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif
üzerinde bırakılacaktır. 

ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALINACAKTIR
DARÜLACEZE BAŞKANLIĞI

İstanbul’da yapılan güncel bir akademik araştırma, Kovid-19 ölümlerinde hava kirliliğinin etkisine
dikkat çekti. Araştırmaya göre, İstanbul’da Kovid -19 pandemisi boyunca gerçekleşen ölümlerin yaş,
sosyoekonomik durum ve hane halkı sayısının yanı sıra, hava kirliliğiyle de ilişkili olduğu açıklandı

K ovid-19 vakalarının hızı, artan
aşı oranlarıyla düşse de pan-
demi dünya genelindeki etkisini

sürdürüyor. Dünya Sağlık Örgütü’nün
(WHO) güncel koronavirüs tablosuna
göre, bugüne kadar 235 milyonu aşkın
vaka tespit edilirken, 5 milyona yakın
insan pandemi dolayısıyla yaşamını yi-
tirdi. Online PR Servisi B2Press, giderek
kendini daha fazla hissettiren kış soğuk-
larının yarattığı hava kirliliği hakkındaki
verileri pandemi çerçevesinde inceledi.
Bu konuda güncel bir akademik araştır-
mayı ele alan B2Press, İstanbul’da
Kovid-19 pandemisi boyunca gerçekle-
şen ölümlerin yaş, sosyoekonomik
durum ve hane halkı sayısının yanı sıra,
hava kirliliğiyle ilişkili olduğunun ortaya
konulduğunu açıkladı. Environmental
Science and Pollution Research Der-
gisi’nde yayımlanan “İstanbul’da
Covid-19’a Bağlı Ölümlerde Hava Kirli-
liği ve Sosyoekonomik Düzeyin Etkisi”

başlıklı araştırma, kirli havanın Kovid-
19’dan ölüm riskinin daha da artmasına
yol açtığını gösterdi.

7 milyon insan ölüyor

Basın bülteni dağıtımı hizmeti veren
Online PR Servisi B2Press’in incelediği
Greenpeace Hava Kirliliği Algısı An-
keti’ne göre, her 10 kişiden 4’ü Tür-
kiye’nin en büyük çevre sorununun hava
kirliliği olduğunu düşünürken, Türkiye
dünya hava kirliliği sıralamasında 46. sı-
rada yer alıyor. Sağlık ve Çevre Birliği
(HEAL) raporuna göre, Türkiye elek-
trig�inin yüzde 56’sını fosil yakıtlardan,
yüzde 37’sini de kömürden elde ederken
uzmanlar, kömüre dayalı elektrik üreti-
minin yarattıg�ı yog�un hava kirlilig�inin
halk sag�lıg�ı için büyük bir risk oluştur-
duğunu söylüyor. Nitekim Dünya
Sag�lık Örgütu�’nün açıkladığı verilere
göre, hava kirlilig�i küresel ölçekte insan
sag�lıg�ına yönelik en büyük çevresel teh-

dit olarak görülüyor ve dünyada her yıl
7 milyon insanın erken ölümüne yol açı-
yor. Hava kirlilig�inin insan sag�lıg�ı üze-
rindeki etkileri arasında ise astım,
brons�it, solunum yolu gibi akcig�er has-
talıklarının yan sıra; kanser, kalp ve
damar hastalıkları da yer alıyor. Uz-
manlar, hava kirliliğine maruz kalma-
nın, solunum sistemine zarar vererek
viral ve bakteriyel enfeksiyonlara karşı
direnci azalttığını söylüyor. Hava kirli-
liği, vücudun virüslere karşı doğal sa-
vunmasını bozarak hastalıklara
yakalanma olasılığını yükseltirken, vi-
rüslerin taşınmasında etkili oluyor.
B2Press’in incelediği göğüs hastalıkları
uzmanı Dr. Nilüfer Aykaç ve halk sağlığı
uzmanı Prof. Dr. Nilay Etiler imzalı
akademik araştırmaya göre, hava kirleti-
cilerine maruz kalmak yalnızca 65 yaş
üstü kırılgan grup için değil, tüm yaş
grupları için onaylanmış Kovid-19 va-
kalarının sayısını artırıyor. DHA

10 kişiden 
9’u kömür
kokusu soluyor

Türkiye’de büyük şehirler de dahil olmak üzere
birçok ilde kömür kullanımı oldukça yaygın. On-
line PR Servisi B2Press’in incelediği HEAL rapo-
runa göre, kömürden en çok etkilenen bölge,
“kömür kuşağı” olarak da adlandırılan Zongul-
dak, Çanakkale, Milas-Muğla arasındaki havza.
Çoğu büyük şehirle tüm Akdeniz ve Karadeniz kıyı
şeridi de kömürden büyük ölçüde etkileniyor. Gre-
enpeace anketine katılanlar da bu tabloyu doğru-
luyor. Hava Kirliliği Algısı Anketi’ne göre, her 10
kişiden 9’u pencereyi açtığında temiz hava alama-
dığını ya da kömür kokusu soluduğunu belirtiyor.
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OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL İLANI
AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT ÇALIŞANLARI 

DAYANIŞMA DERNEĞİ
Yönetim Kurulu Başkanlığı’ndan

Derneğimiz Olağanüstü Genel Kurulu toplantısı 1 Kasım
2021 saat 10:00’da Saray Mahallesi, Dr. Adnan Büyük-
deniz Cad. No: 12, 34768 Ümraniye – İstanbul adresin-

deki dernek merkezinde aşağıdaki gündemle
yapılacaktır. Belirtilen günde yeterli nisabın sağlanama-
ması halinde ikinci toplantı 8 Kasım 2021’de aynı adres

ve saatte nisapsız olarak yapılacaktır.
Tüm değerli üyelerimize saygıyla duyurulur.
OLAĞAN ÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ
1. Açılış ve Yoklama,
2. Toplantı Başkanlık Divanı seçimi ve Başkanlık Diva-
nı’na toplantı tutanakları imzalama yetkisinin verilmesi,
3. Saygı duruşu,
4. Dernek isminin ve sair tüzük maddelerinin 
değiştirilmesi
5. Dilek ve temenniler,
6. Kapanış. 

MURAT PALAVAR

İ BB Meclisi ekim ayı toplantıları ha-
raretli tartışmalara neden oluyor.
Meclis'te gündem dışı söz alan ve

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na sert
eleştirilerde bulunan AK Parti Meclis
Üyesi Yavuz Selim Tuncer, “Sayın İma-
moğlu, 'Bundan sonra belediye başkanı-
nın yönettiği meclislere alışacaksınız'
demişti. Ama Ekrem İmamoğlu’nun yü-
züne hasret kaldık” dedi.

Topbaş bizi tokatlardı

Dönemin KİPTAŞ Genel Müdürü ve Üm-
raniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım’la
birlikte KİPTAŞ’ta görev yaptığını ve 20
yılda 80 bin konut ürettiklerini söyleyen
Tuncer, İBB Başkanı Ekrem İmamoğ-
lu’nun, “Her yıl 20 bin toplamda 100 bin
konut yapacağım” sözlerini hatırlatarak,
“İBB bugüne kadar 140+120 konut yaptı.
İnanın biz KİPTAŞ'ta görev yaparken
merhum Kadir Topbaş’a '140 konut yapa-
cağız’ şeklinde bir cümle kursak tokatı yer-
dik. Biz binlerce temel attık, Siz Tuzla’ya
temel attınız, onu da kaçak alana attınız”
eleştirisinde bulundu. KİPTAŞ’ta olduğu
dönemlerle ilgili CHP'li medya üzerinden
algı yaratılmaya çalışıldığını belirten Tun-
cer, “Sizinle hesaplaşacağız” dedi.

Susturmayacaksınız

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Cum-
hurbaşkanı adayı olma hayali ile il il gez-
diğini ifade eden  AK Partili Yavuz Selim
Tuncer, “Deniz Baykallar, Önder Savları
saf dışı bırakmış CHP Genel Başkanı
Kemal Kılıçdaroğlu’na sen biraz hafif ka-
lırsın” öngörüsünde bulundu. Yavuz
Selim Tuncer, konuşmalarına oturdukları
sıralardan tepki gösteren muhalefet üyele-
rine dönerek, “Bizi susturmayacaksınız.
Doğruları yüzünüze baka baka konuşaca-
ğız” diyerek devam etti. İBB Başkanı
Ekrem İmamoğlu’nun mezarlıklara ibrik
asma icraatına şahit olduklarını belirten
Tuncer, “İbrikler de Malatya'dan benim
memleketimden alınmış. Bir Malatyalı
olarak arkadaşlarıma ibrik fiyatlarını sor-
dum. Malatya'da o ibriklerin fiyatı 13 TL

ama İmamoğlu, İstanbul halkına 65 liraya
üflemiş bunu” ifadelerini kullandı.

Geldikleri gibi giderler

İYİ Parti İBB Grup Başkanvekili İbrahim
Özkan ise iktideara sert eleştiriler yöneltti.
İktidarı kast ederek, “Geldikleri gibi gider-
ler” diyen Özkan, “Cumhuriyetin önemini
anlayanlar, değerini bilenler gücün karşı-
sında asla boyun eğmezler, yalana, eğriye,
hurafeye, kanmazlar, kandırılmazlar” ifa-
delerini kullandı. Özkan, yerli ve milli ol-
duğunu iddia eden mevcut iktidarın,
turistlerin konaklaması için bir sürü otel
varken, yabancıya ev satıp beraberinde va-
tandaşlık verdiğini ve İstanbul’un en
gözde merkezlerinin bugün yabancıların
elinde olduğunu ifade etti. İBB’nin açtığı
yurtlara da değinen Özkan, “25 yıldır peş-
keş çekmedikleri uydurma vakıf, dernek

kalmamış ama 1 milyon 200 bin üniversite
öğrencisinin olduğu İstanbul’da 1 tane
bile İBB yurdu açılmamış maalesef” eleş-
tirisinde bulundu.

Umut olamıyorsunuz

İYİ Partili İbrahim Özkan'a cevap veren
AK Parti Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş,
“Geldikleri gibi giderler” sözlerini eleştirdi.
Gökkuş, “Bu ülkeye sizler umut olamıyor-
sunuz. Sorunları çözecek olan yine AK
Parti’dir” dedi. İYİ Parti Grup Başkanve-
kili İbrahim Özkan’ın yurt sorunu ile ilgili
söylediği sözlere de cevap veren Gökkuş,
bazı sivil toplum kuruluşu ve vakıfların va-
tanını milletini, bayrağını korumak için
cansiperane çalışan bu kurumlardan ve
çalışanlarından özür dilemesi gerektiğini
belirterek, “Biz rektörleri okula sokmayan
bir gençlik istemiyoruz” dedi.
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CHP İstanbul Milletvekili Özgür Ka-
rabat, Başakşehirşehir Belediyesi’nce
Bahçeşehir bölgesinde yapımına baş-

lanan atık dönüşüm tesisi konusunda
TBMM’de bir basın toplantısı düzenledi. Açık-
lamasında ‘Uluslararası kaliteli kent yaşam’ ser-
tifikalı bir bölgeye layık görülen katı atık döşüm
tesisinin bölgede ciddi çevre sorunlarını yarata-
cağını ifade eden Karabat, “Projeye dair eleştiri
ve tepkiler vatandaşlarımız ve sivil toplum kuru-
luşlarımız tarafından her fırsatta dile getirilse de
halkın talep ve beklentilerini görmezden gelen
bir yerel yönetim anlayışıyla karşı karşıyayız”
dedi. Bahçeşehir merkezi konumundaki bir
alanda devam eden projenin, yerleşim yerleri
için ciddi riskler oluşturduğunu belirten Kara-
bat, 2009 yılında bölgede bir sel felaketi yaşandı-
ğını da hatırlatarak, alanın dere yatağında
olmasının da insan hayatının hiçe sayıldığının
açık kanıtı olduğunu savundu.
İzin verilmesi manidar

Konuyu yazılı bir soru önergesiyle TBMM
gündemine de taşıyan CHP’li Karabat, proje-
nin bu haliyle “Bahçeşehir’in bağrına sapla-
nan bir hançer” olduğunu ifade ederek
sözlerini şöyle sürdürdü: “Başakşehir Beledi-
yesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Mer’i İmar
Planı notlarında 450 Ada 1 Parselde yer alan
bu projenin mülkiyeti tartışmalı. Parselde, Bo-
ğazköy Üst Birlik Yapı Kooperatifi’nin hissesi
olduğu, hemen yakınındaki bir alanın da Üst
Birlik Sosyal Tesisi olarak projelendirildiği,
ancak dere yatağının üzerinde kaldığı için ruh-
sat verilmediği bilgileri ortadayken böyle bir
tesise izin verilmesi manidardır. Ayrıca
ada/parsel bilgileri için belediye kayıtlarına
bakıldığında böyle bir kaydın olmadığı görü-
lüyor.”açıklamasında bulundu.

Saatte 5 ton ürün

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu ise
tesis hakkında "İlk geri dönüşüm tesisimizi Başak-
şehir Mahallemizde açtık. Kendimize hedefler belir-
ledik ve emin adımlarla ilerledik. Başakşehirli
komşularımızla el ele, omuz omuza verdik. Hedef-
lerimize ulaşmak için her bir konuta geri dönüşüm
kutuları, poşetleri ve askıları temin ettik" açıklama-
sını yapmıştı. “Tesisimizin bin 250 metrekaresi ka-
palı alan olacak” diyen Kartoğlu, “Tamamla-
ndığında plastik, pet, kağıt, metal, cam, karton, nay-
lon ambalaj ürünlerini yeniden işleyeceğiz. Ayrış-
tırma tesisimizin bant uzunluğu 42 metre olacak ve
saatte 5 ton geri dönüşüm ürünü geri dönüşüme
kazandırılacak. Tesis girişinde 50 tonluk kantarımız
yer alacak. Böylece giren ve çıkan araçlar dijital ola-
rak tartılarak, ürün tonajı takip edilecek. Bölgede
toplanan geri dönüşüm ürünleri sayesinde geri dö-
nüşümün transfer süresini ve maliyetini de azaltmış
olacağız" şeklinde konuşmuştu

CHP İstanbul Milletvekili ve PM Üyesi Özgür Karabat, Bahçeşehir’de yapımı
devam eden “atık dönüşüm tesisi” konusunda TBMM’de bir basın açıklaması
düzenledi. Karabat, Başakşehir Belediyesi’nin “çevreci” söylemler üzerinden
başlattığı projenin, ilçenin bağrına hançer gibi sağlandığını söyledi

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de             Basın:(1466947)

İLAN
İSTANbUL ANAdOLU 30. ASLİYE HUKUK

MAHKEMESİ'NdEN

ESAS NO : 2021/383 
KARAR NO : 2021/591
Mahkememizin 16/09/2021 tarihli, 2021/383 Esas,
2021/591 sayılı ilamı ile; Sakarya İli, Karasu İlçesi,
Yuvalıdere Mah., Cilt No:36,  Hane No:73,
BSN:36'da nüfusa kayıtlı, İlhan ve Günay'dan olma
07/07/1994 doğumlu, 30608283314 TC kimlik numa-
ralı Çilem Varlı'nın adının "EBRU GÜLDEN" olarak
değiştirilmesine ve nüfusta Ebru Gülden Varlı olarak
TESCİLİNE, karar verilmiştir.
İlan olunur. 12/10/2021

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de             Basın:(1466807)

T.C. 
GAZİOSMANPAŞA

1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2021/310 Esas                           11/10/2021
Konu : İlan
İstanbul ili, Sultangazi ilçesi, Sultançiftliği Mah./Köy,
C:30, H:363, BSN:1'de nüfusa kayıtlı, Abdulmalek ve
Mona'dan olma, 01/01/1999 Aleppo/SURİYE do-
ğumlu,Hamze HASKAL'ın nüfus kayıtlarında Hamze
olan adının " HAMZA " olarak, Haskal olan soyadının
"HESKOL" olarak düzeltilmesine ve düzeltilmiş şekli
ile TESCİLİNE karar verilmiştir. 
İlan olunur. 

İBB tarafından tanesi 65 TL'ye alınarak mezarlıklara yerleştirilen ibrikler Meclis toplantısında gündeme geldi. AK
Parti'li Yavuz Selim Tuncer, ibriklerin Malatya'dan alındığını hatırlatarak, “Malatya'da bir fiyat araştırması yaptım.
İBB'nin aldığı ibriklerin tanesi 13 TL. Ama İmamoğlu, İstanbul halkına 65 liraya üflemiş bunu” diye konuştu

VERDİĞİNİZ
NAMUS
SÖZÜNE 
NE OLDU?
İBB Hukuk Komisyonu Başkanı AK
Partili Muhammet Kaynar, Meclis
kürsüsünden çok sert  açıklama-
larda bulundu. İBB’de yapıldığını
tespit ettikleri yolsuzlukları 17 baş-
lık halinde sıralayan Kaynar, İBB’yi
seçilmişlerin değil, ‘danışman’ diye
isimlendirilen kişilerin yönettiğini
savundu. CHP Genel Başkanı
Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Tek bir
kişi bile işten çıkarılmayacak. Size
namus sözü veriyorum” sözlerini
hatırlatan Kaynar, “İBB'den bugüne
kadar 13 binin üzerinde işçi çıka-
rıldı. 44 bin 995 kişi ise işe alındı.
Tarihin hiçbir döneminde bu kadar
işçi kıyımı ve partizanca işe alım
olmadı. Bu namus sözüne ne oldu?
Hatırlatınca yüzünüz kızarıyor

mu?” diye
sordu. İhtiyaç
fazlası olduğu
gerekçesiyle
işçi çıkaran
CHP’li İBB yö-
netiminin,
mevcut işçi
sayısının 4
katı işçi aldı-
ğını söyleyen
Kaynar, bu ki-
şilerin de geç-
mişte CHP'de
siyaset yapan-
lar olduğunu
açıkladı.

Muhammet Kaynar

Bahçeşehir’in bağrına hançerBahçeşehir’in bağrına hançerBahçeşehir’in bağrına hançerBahçeşehir’in bağrına hançerBahçeşehir’in bağrına hançerBahçeşehir’in bağrına hançer
ŞANTİYEDE
TABELA YOK
CHP’li Karabat; “Bahçeşehir
2. Kısım Mahallesi’nde yapımı
devam eden tesisin inşaatının
büyük oranda tamamlandığı
görülüyor. Ancak bölgenin
plan dipnotlarında belirtilen
uygulama alan sınırlarına
uyulmamıştır. Dolayısıyla imar
planlarına aykırı bir uygulama
söz konusu. 1250 metrekaresi
kapalı mekân olmak üzere
toplam 4 bin metrekarelik bir
alana yayılan bu yapının hiçbir
yasal izni ve ruhsatı yok. Da-
hası şantiye alanında iş bilgi-
lerini gösteren tabela bile yok.
Tesis belediye eliyle adeta bir
oldu bittiye getiriliyor!” dedi.

AK Partili Yavuz Selim Tuncer, mezarlıklara yerleştirilen ibriklere ilişkin İBB yönetimine
eleştirilerde bulundu. Tuncer, “Biz bunları anlatacağız, bizi susturamazsınız” dedi.

Özgür
Karabat

Sosyal tesis
sorunu çözüldü

2022 bütçesi kabul edildi

İstanbul Barosu, hafta sonu yeni başkanını
seçmeye hazırlanırken 'gece kulübü' olarak
işletildiği iddialarıyla gündeme gelen ve
tartışma yaratan Balmumcu'daki sosyal
tesisiyle ilgili sorunu da çözdü

TürkiyeBarolar Birliği'nin (TBB) 2012
yılında İstanbul Barosu'nun talebi üze-
rine avukatların sosyal tesis olarak kul-

lanması için 5.5 milyon dolara satın aldığı Beşiktaş
Balmumcu'daki binanın, kafe ve restoran ruhsatı ol-
masına rağmen alkolü içki satışı yapan gece kulübü
olarak işletildiği ortaya çıkmıştı. Beşiktaş Belediyesi
ve emniyet, ruhsata aykırı davranıştan dolayı yasal
işlem yaparak sosyal tesisin faaliyetini durdur-
muştu. Beşiktaş Belediyesi alkollü içki ruhsatı bu-
lunmayan tesisin, alkol satışı ve müzik yayını
yapması nedeniyle çalışmasının durdurulduğunu,
günlük denetim yapıldığını bildirmişti. Ruhsatına
aykırı davranıştan dolayı Beşiktaş Belediyesi'nin em-
niyetle birlikte yasal işlemler uygulandığı da bildiril-
mişti. Öte yandan TBB, İstanbul Barosu'ndan
sosyal tesis olarak kullanılması için satın alınan bi-
nanın, işletmeciye devredilerek gece kulübü olarak
kullanıldığı iddialarına yanıt verilmesini istemişti.
Ancak barodan iddialarla ilgili resmi bir açıklama
gönderilmemişti.

Binanın kapısı açık

Avukatların sosyal tesis olarak kullanması gereken
bina, İstanbul Barosu'nun kullanımına 25 Ocak
2013'te protokolle verildi. Protokolün 3. maddesine
göre binanın "mesleki, sosyal ve kültürel faaliyet-
lerde avukatların yardımlaşmasını ve dayanışmasını
temin amacıyla" kullanılabileceği düzenlendi. Tür-
kiye Barolar Birliği Sosyal Yardımlaşma ve Daya-
nışma Fonu Yönetmeliği uyarınca satın alınan
binanın gece kulübü olarak işletildiğinin anlaşılması
halinde, tahsis amacına aykırı kullanımı nedeniyle
bina geri alınacak. Bu karara gerekçe olarak "Proto-
kolün 3.8. maddesinde 'Baro, iş bu protokol ile kul-
lanım hakkını devraldığı taşınmazı Avukatlık
Kanunu ve ilgili Yönetmeliklere uygun kullanmayı
taahhüt eder' hükmünün ihlal edilmesi gösterilecek.
DHA'nın görüntülediği binanın kapısının açık ol-
duğu görüldü. Bina girişinde "İstanbul Barosu'na
Aittir" tabelası asıldı. BHAVA adlı işletmenin turizm
işletme belgesine göre yeniden düzenlendikten
sonra tesisin hizmete açılması bekleniyor. DHA

Ataşehir Belediyesi Ekim ayı meclis
toplantısı dördüncü birleşimi Meclis
1.Başkan Vekili Kudret Aslan başkanlı-

ğında gerçekleşti. Toplantıda meclis üyeleri 2022
Yılı Performans Programı ve Mali Yılı Bütçesini

görüşerek, oy çokluğuyla kabul etti. Ata-
şehir Belediye Meclisi’nde 13 Ekim Çar-
şamba günü bütçe görüşmeleri
kapsamında yapılan oylama sonuncunda,
gelir-gider bütçesi 820 milyon Türk Lirası
olarak belirlendi. Belediye Başkanı Battal
İlgezdi, “Ataşehir Belediyesi olarak önce
Ataşehir ve Ataşehirli diye çıktığımız bu

yolda geleneklerimizden ödün vermeden, çağın
gereksinimlerini de yakalayacak projeler üretmek
her zaman önceliğimiz oldu” dedi.

ZAYİLER
Kimliğimi, ehliyetimi, Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi
Öğrenci Kimlik Kartımı ve İstanbulkart'ımı kaybettim.

Hükümsüzdür. Dilber YILMAZ

Kimliğimi kaybettim hükümsüzdür. Azra YILMAZ.

Kimliğimi kaybettim hükümsüzdür. Ahmet Kerem YILMAZ.

Kimliğimi kaybettim. Hükümsüzdür. Kadir Araz

İngenico marka yazar kasa pos cihazı ruhsatımı kaybettim.
Hükümsüzdür. Uğur Pınar Kürklü. Murat İnşaat Elektrik

İngenico IWE 280 marka 2A 0146690 sicil numaralı yazar
kasamı kaybettim. Hükümsüzdür. Dürümcü Mahsun Usta

Gıda Tur. Enerji Emlak İnş. Taah. San. Tic. Ltd. Şti.
Güneşli VD. VN: 3220756450
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O rganizasyonu ve içerik planla-
ması Pozitif iş birliğiyle gerçek-
leştirilen 31. Akbank Caz

Festivali boyunca sanatseverler; Elif
Çağlar Quartet feat. Defjen Daf Ensem-
ble, Kamufle & Lara Di Lara, Ediz Ha-
fızoğlu “Nazdrave” feat. Ceylan Ertem,
Ramazan Sesler "Babadan Oğula Bir
Gırnata Efsanesi" feat. Anıl Şallıel &
Kaan Bıyıkoğlu, İlhan Erşahin’s İstan-
bul Sessions & Arto Tunçboyacıyan,
Okay Temiz & Oriental Wind, Baki Du-
yarlar “JazzArk Project” feat. Şennur
Dinleyen & Tolga Karaslan, Oğuz Bü-
yükberber Trio feat. Derya Türkan &
Apostolos Sideris, Mehmet Uluğ Ge-
cesi: Selen Gülün “Kadınlar Matinesi”
feat. Çağıl Kaya, Esra Kayıkçı ve Jülide
Özçelik, Güç Başar Gülle “Synthetic Vi-
sion”, Deniz Taşar & JAmZZ Session,
Kaan Çelen ‘Na-Zi-Le’, Mousikē DJ
Set, Da Poet & Barış Demirel, Flapper
Swing Band’ın performanslarını izleme
fırsatı buldu. Festival konserleri Baby-
lon, Zorlu PSM, The Badau, Nardis
Jazz Club, Bova, Galataport İstanbul
Paket Postanesi̇ ve festivale yeni eklenen
açık hava sahneleriyle Müze Gazhane,
Swissotel Sultan Park’da yapıldı. cal-
linghouse, festivalin dinamik sahnesine
ev sahipliği yaparken; Cazlı Brunch
Bizim Tepe’de gerçekleşti.

Şehrin caz hali

Bu yıl Contemporary İstanbul kapsa-
mında da Tersane İstanbul’un güzel at-
mosferinde 31.Akbank Caz Festivali
sahnesi yer aldı. Standards & İpek Dinç,
Ferit Odman Quintet, Ece Göksu Quar-
tet ve Yunus Belgin Quartet; Contempo-
rary İstanbul izleyicileri ile buluştu.
Festivalde “Şehrin Caz Hali’nde Dans
Hep Var” söylemiyle, çağdaş dans ve caz
bir araya geldi. Galataport İstanbul
Paket Postanesi, Müze Gazhane, Swis-
sotel Sultan Park, Tersane İstanbul gibi
festivalin yeni konser mekânlarında
dansçılar, o mekânda konser veren caz
sanatçılarının eserleri eşliğinde dans etti-
ler.  Projede solo dans performansları ile
Chiara Giorda, Can Gökdoğan, Bengi
Yörük ve Gizem Bilgen yer aldı. Perfor-
manslar çevrimiçi olarak Akbank Sanat
Youtube kanalında yayınlandı.

Özel QR kod projesi

31. Akbank Caz Festivali’nin iletişim
kampanyasında sonbaharın habercisi
kuşların hareketlerinden ilhamla Alp Er-
sönmez, İlhan Erşahin ve Volkan Öktem
besteler hazırladılar ve çaldılar. QR
Kodlar sayesinde videolara yönlendiri-
len izleyiciler kuşların dansına ve sanat-
çıların kuşların dans hareketlerine göre
çaldığı müziğe eriştiler.

CAZ FESTIVALINE
10 BIN KISI KATILDI
CAZ FESTIVALINE
10 BIN KISI KATILDI
CAZ FESTIVALINE
10 BIN KISI KATILDI
CAZ FESTIVALINE
10 BIN KISI KATILDI
CAZ FESTIVALINE
10 BIN KISI KATILDI
CAZ FESTIVALINE
10 BIN KISI KATILDI

31. Akbank Caz Festivali, 1-10 Ekim
tarihleri arasında 10 farklı mekanda,

Türk Caz sahnesinden 100’ün üzerinde
sanatçının performansıyla gerçekleşti.
Klasik ve modern cazın yanı sıra elek-

tronik müzik, hip-hop ve dünya müziği-
nin farklı projelerini içeren programıyla
dikkati çeken festivale 10 bin kişi katıldı

FESTİVALE ÖZEL MÜZİK LİSTESİ
Bu yıl 31. Akbank Caz Festivali programında
yer alan sanatçıların farklı albümlerinden der-
lenmiş 24 parçalık bir müzik listesi oluşturuldu.
Caz ve cazın farklı türlerine dair zarif bir seçki
sunan bu liste Apple Music’de yer alıyor. 31.
Akbank Caz Festivali kapsamında gerçekleştiri-
len Elif Çağlar Quartet feat. Defjen Daf Ensem-
ble, Ediz Hafızoğlu 'Nazdrave' feat. Ceylan
Ertem, İlhan Erşahin's İstanbul Sessions & Arto
Tunçboyacıyan ve Baki Duyarlar “JazzArk Pro-
ject” feat. Şennur Dinleyen & Tolga Karaslan
konserleri   önümüzdeki günlerde Akbank
Sanat Youtube kanalında da yayında olacak.
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Kraliçe
lezbiyen
olabilir!

ABD ve Rusya verdiği sözü tutmadı

2001 yılından beri eşcinsel evlili-
ğin yasal olduğu Hollanda'da
Başbakan Mark Rutte dikkat
çeken bir yorumda bulundu.
Rutte, “Gelecek kraliçe de bir
kadınla evlenebilir. Kabine,
böyle bir durumda, kraliçenin
tahttan çekilmesini istemez”
dedi. Eşcinsel evliliğin yasal ol-
duğu Hollanda’da Başbakan
Mark Rutte dikkat çeken bir
açıklama yaptı. 2001 yılından
beri eşcinsel evliliğin yasal ol-
duğu ülkede kraliyet ailesinin bu
haktan mahrum olduğu öngö-
rülürken Rutte, gelecek kral ya
da kraliçenin de eşcinsel evlilik
yapabileceğini söyledi. Aralık
ayında 18 yaşına basacak olan
ve tahtın varisi olan Prenses
Amalia hakkındaki soruyu ya-
nıtlayan Rutte, “Bunlar teorik
sorular fakat gelecek kraliçe de
bir kadınla evlenebilir. Kabine,
böyle bir durumda, kraliçenin
tahttan çekilmesini istemez”
dedi. Rutte, Hollanda kral ya da
kraliçesinin sadece kanunlara
karşı gelmesi durumunda taht-
tan çekilebileceğini söyledi.

Toplantı sonrası, Suriye'nin Mera kasaba-
sında PKK/YPG'li teröristlerin saldırısı so-
nucu iki Özel Harekat polisimizin şehit
olmasıyla ilgili açıklama yapan Çavuşoğlu,
şunları söyledi: “ABD, Türkiye’ye sınır ötesin-
den yapılan saldırıyı kınıyor, silahı sen verip
sen eğitiyorsun, sonra göstermelik mesaj veri-

yorsun. Bu samimiyetsiz bir açıklamadır.
YPG/PKK’nın Türkiye’ye roket atma menzili
aşağı yukarı 30 kilometre. ABD ve Rusya ile
bir mutabakata varmıştık. Her ülke de bu
bölgedeki teröristleri 30 km güneye çıkara-
caktı. ABD ve Rusya, Suriye için verdiği söz-
leri tutmadı. Her iki ülkede sorumlu.

Yapacağımız şey kendi göbeğimizi kendimiz
kesmek. Suriye’de bölgenin teröristlerden te-
mizlenmesi için gerekeni yapacağız. Bölgede
boşluk olması terör örgütlerinin lehine ola-
caktır. PKK/YPG’ye yönelik yapacağımız her
hamle Suriye’nin toprak bütünlüğü için de
önemli” şeklinde konuştu.

B aşbakan Saner açıklamasında
“Hükümet ortağı olan partile-
rin kendi içinde yaşadığı prob-

lemler ve tabi ki yine hükümete derken
farklı partilerin hükümetteki değişik ta-
vırları nedeniyle bu hükümetin daha
fazla sürdürülebilmesinin mümkün ol-
madığını gözlemlediğimden Ulusal
Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı
olarak az önce istifamı Sayın Cumhur-
başkanıma sunmuş bulunmaktayım”
ifadelerini kullandı.

Hükümetsiz bırakmadık

Saner canlı yayında açıklamasına şöyle
devam etti; “Çok zor bir dönemde hü-
kümet kurduk, dünyada Covid-19 sal-

gınının olduğu bir dönemde, önce bir
icraat hükümeti kurmayı planlamıştık.
Ancak siyasi partilerden olumlu yanıt
alamayınca bir azınlık hükümeti kura-
rak, ülkemizi bu zor şartlarda, hükü-
metsiz bırakmadık ve gerçekten sağlık
alanında ortaya koyduğumuz perfor-
mansla da dünyada en iyi ülkelerin ba-
şında gelmekteyiz. Bugün itibarıyla
görevi bırakmış bulunuyorum. Bu-
nunla ilgili istifa nedenlerini içeren ya-
zılı bir açıklamayı az sonra basından
paylaşacağız” şeklinde konuştu.

Görevi iade ettim

Başbakan Saner sözlerini şöyle sür-
dürdü; "Ancak bir kez daha yinelemek

istiyorum. Hükümet ortaklarımızın
kendi içindeki sayıyı sağlayamama-
ları, burada Ulusal Birlik Partisi tüm
milletvekilleriyle mecliste parlamen-
toda yer alırken, gerek Demokrat Par-
tisi’nin kendi içindeki milletvekili
sayısını sağlayamaması, gerekse Yeni-
den Doğuş Partisi’nin kendi içinde
yaşamış olduğu bir kurultay sonucu
partideki bir milletvekilinin istifa et-
mesiyle mecliste çoğunluğumuz da
bulunmadığından, yani 26 sayımız
olmadığından görevi Sayın Cumhur-
başkanına iade etmiş bulunmakta-
yım. Hayırlısı olsun diyorum,
teşekkür ediyorum" açıklamasında
bulundu. DHA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ersan Saner,
BRKT’de canlı yayında yaptığı açıklamada hükümetin
istifa ettiğini duyurdu. Saner, “Ulusal Birlik Partisi
(UBP) Genel Başkanı olarak az önce istifamı Sayın
Cumhurbaşkanıma sunmuş bulunmaktayım” dedi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Nikaragua Dışişleri Bakanı Denis Moncada Colindres ile ortak basın toplantısı
düzenledi. Çavuşoğlu, "Suriye'ye yeni harekat olur mu?" sorusuna şöyle yanıt verdi;   “ABD ve Rusya, Suriye için
verdiği sözleri tutmadı. Her iki ülkede sorumlu. Yapacağımız şey kendi göbeğimizi kendimiz kesmek” dedi

ERSAN SANER KİMDİR?

Yemen'de neler oluyor?

Saner, 1966'da Gazimağusa'da doğdu.
1988'de Trakya Üniversitesinden mimar
olarak mezun olan Saner, 2002'de UBP
Belediye Meclis Üyesi olarak seçildi ve
2002 -2006 yılları arasında UBP'den Ga-
zimağusa Belediye Meclis Üyeliği görevini
sürdürdü. 2009 Erken Genel Seçimlerinde
UBP'den Gazimağusa Milletvekili seçilen
Saner, 4 Mayıs 2009'da kurulan Derviş
Eroğlu hükümetinde Turizm, Çevre ve
Kültür Bakanı olarak görev aldı. Saner, 27
Mayıs 2010'da kurulan İrsen Küçük hü-
kümetinde ise Bayındırlık ve Ulaştırma
Bakanlığı görevinde bulundu ve 2013

Erken Genel Seçimleri'nde yeniden
UBP'den Gazimağusa Milletvekili seçildi.
2013-2015 yılları arasında UBP'nin tem-
silcisi olarak AB Parlamentosu'nda görev
yapan Saner, 16 Nisan 2016'da kurulan
UBP-Demokrat Parti Ulusal Güçler Koa-
lisyon Hükümetinde Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanı olarak görev aldı. Saner,
2018 Milletvekili Erken Genel Seçimle-
ri'nde yeniden UBP Gazimağusa Millet-
vekili seçilirken, Haziran 2019'dan bu
yana UBP Genel Sekreterliği görevini yü-
rütüyordu. Evli ve 2 çocuk babası olan
Saner, İngilizce biliyor.

Yemen Enformasyon Bakanı
Muammer el-İryani Twitter he-
sabından yaptığı paylaşım-
larda, Husi kuşatması altındaki
Abdiye ilçesinin durumuna iliş-
kin bilgiler sundu. İryani payla-
şımlarında şu ifadelere yer
verdi: "Yaklaşık bir aydır ku-
şatma altındaki Abdiya'da ilaç
ve tıbbi malzeme tükendi, elek-
triğin kesilmesi ve akaryakıtın
tamamen tükenmesiyle ilçedeki
tek hastanede tıbbi cihazlar
durdu. İlçedeki sağlık kaynak-
ları, Husilerin gelişigüzel saldı-
rıları sebebiyle aralarında kadın
ve çocukların da bulunduğu
sivil yaralı sayısının 160 oldu-

ğunu vurguluyor. Husiler, ilçe-
deki çeşitli köylerdeki 500 eve
saldırı düzenledi. Bazı bölge-
lerde Husilerin keskin nişancı-
ları, hareket eden her şeye ateş
açıyor" Yemen Dışişleri Bakanı
Ahmed Avad bin Mubarek,
BM Genel Sekreteri Antonio
Guterres'e Abdiye ilçesinde 35
bin sivilin kuşatma altındaki
dramını anlattığı belirtildi.
Yemen hükümetine bağlı
SABA haber ajansının verdiği
bilgiye göre Bin Mubarek, Gu-
terres ile yaptığı telefon görüş-
mesinde, BM ve kurumlarının
bölgeye acil müdahalede bu-
lunmasını istedi.

Putin: Avrupa’nın
gazını asla kesmedik
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, katıldığı bir etkin-
likte açıklamalarda bulundu. Putin,  “Soğuk Savaş’ın
en sert dönemlerinde bile Rusya yaptığı anlaşmalara
uydu ve Avrupa’ya doğalgaz tedarik etti” dedi

Yemen hükümeti, Marib vilayetine bağlı Abdiya ilçesinin Husiler
tarafından kuşatma altında tutulmaya devam edilmesi durumunda
insani bir felaket kriziyle karşı karşıya kalınacağı uyarısını yineledi

CNBC’den Hadley Gam-
ble’ın moderatörlüğünde
Rusya Enerji Haftası’na
katılan Rusya Devlet Baş-
kanı Vladimir Putin açıkla-
malarda bulundu. Son
dönemde Avrupa’da gün-
deme gelen enerji ve doğal-
gazı sıkıntısı ile ilgili
konuşan Putin, “Biz her-
hangi bir silah kullanmıyo-
ruz. Soğuk Savaş’ın en sert
dönemlerinde bile Rusya
yaptığı anlaşmalara uydu
ve Avrupa’ya doğalgaz te-
darik etti” dedi. Putin, bu
sözleriyle enerjiyi bir silah
olarak kullanmayacakları-
nın altını çizerek, enerji kri-
zine karşı yardım etmeye
hazır olduklarını dile ge-
tirdi.

Emisyonlar azalacak

Rusya’nın Avrupa’ya do-
ğalgaz tedarikini iddiaların
aksine artırdığını söyleyen
Putin, Avrupa’daki yüksek
fiyatlar enerjide açık çık-
masından kaynaklanmak-
tadır, diğer sebeplerle değil.
Avrupa doğalgaz pazarı iyi
dengeli ve öngörülebilir
değil. Pazarda her şey üre-
ticiye bağlı değil” ifadesini
kullandı. Putin, Avrupa
enerji pazarında yaşanan-
ları “histeri” olarak değer-

lendirirken, Avrupa’nın
enerji endüstrisine yeterli
yatırımı yapmadığı için bu
durumda olduğunu dile
getirdi. Putin konuşma-
sında TürkAkım ile ilgili de
yorum yaptı. Putin, TürkA-
kım, Kuzey Akım 2 ve
diğer boru hatlarının enerji
güvenliğini sağlayacağını
ve sera gazı emisyonlarını
azaltacağını söyledi.

100 dolara çıkabilir

Öte yandan Putin, konuş-
ması sırasında petrolün
varil fiyatının 100 dolara
çıkabileceğini de dile ge-
tirdi. Fakat Putin, petrolün
varil fiyatının yükselmesini
istemediklerini de söyledi.
Putin, Ukrayna ile ilgili de
açıklamalarda bulundu.
Putin, “Ukrayna’nın gaz
transit sistemi yüzde 80-85
oranında yıpranmış du-
rumda. Gaz pompalama-
dan önce bu sistemin
normal duruma getirilmesi
gerekiyor. 2021 yılında Uk-
rayna üzerinden Rus gazı
sevkiyatı, uzun vadeli söz-
leşmelerdeki yükümlülük-
leri yüzde 10 oranında
aşıyor. En azından bir te-
şekkür etsinler, onun yerine
sadece küfür duyuyoruz”
diye konuştu.

Ölmüş
adamı vekil
seçtiler!

Irak’ta milletvekili seçimini kaza-
nanlar arasında yer alan Hristi-
yan kadın aday Ensam Manueyl
İskender’in iki ay önce hayatını
kaybettiği ortaya çıktı. Bağımsız
milletvekili adayı İskender, 10
Ekim’de yapılan erken genel se-
çimlerde 2 bin 397 oy alarak
Hristiyanlara ayrılan kotadan se-
çimi kazandı. Ancak daha sonra
adayın sosyal medya hesabından
yapılan açıklamada, İskender'in
yeni tip koronavirüse (Kovid-19)
yakalanarak 35 gün hastanede
tedavi gördüğü ve iki ay önce ha-
yatını kaybettiği bildirildi. Açıkla-
mada, "İnsanlar oy verirken ya
öldüğünü bilmeden ya da insani
tavırlarını göz önünde bulundu-
rarak hareket etti. Rahmetliye
rahmet ve mağfiret dilenmesini
bekliyoruz." ifadelerine yer ve-
rildi. Irak’ta azınlık olarak Hristi-
yanlara genel seçimlerde kota
hakkı tanınıyor.

KKTC’DE
SIYASI KRIZ
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Y urt dışında çalışma, yerleşim ve
aile vizesi başvurularında popü-
lerliği katlanarak artan ülkelerin

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

30 saatte açıklanıyor

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

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

Çok daha ekonomik

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

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

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

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

Okuryazarlık artacak 

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

olarak çekirdekten domates yetiştiriyor.

Toprağa kazandırılacak 

Projesinde yaratmak istediği iki temel un-
surdan bahseden Yeniada, “BİLGİ Mi-
marlık Fakültesi’nden Prof. Dr. Özlem Er,
Dr. Öğr. Üyesi Selin Gürdere Akdur, Refik
Burak Atatür, Yetkin Yazıcı, Ar. Gör.
Gizem Öz yürütücülüğünde ve Gözde Şe-
kercioğlu mentorluğunda hayata geçirdi-
ğim bitirme projem ile çocuk ve ebeveynin
arasındaki ilişkiyi verimli bir şekilde arttır-
mayı ve tohumun potansiyeli ile
meyve/sebze atıklarının toprağa geri dönü-
şümünü sağlamayı hedefliyorum. Proje-
min şu an çalışan bir prototipi var.
Kendim de sürecin en başından beri pro-
jemle paralel olarak çekirdekten domates
yetiştiriyorum. Bu süreçte tek yıllık bitkileri
yetiştirmeyle ilgili her şeyi öğrendim diye-
bilirim. Çeşitli bitki yetiştiricileriyle görüş-
tüm ve bir permakültür çiftliğini ziyaret
etme imkânı buldum. Konunun uzmanla-
rından aklımdaki tüm sorulara yanıt bul-
duktan sonra kendi domateslerimi
marketten aldığım domateslerin çekirdek-
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Son bir yılda Türkiye’den 35 bin kişi İngiltere’de çalışma vize-
sine başvurdu. Bu süreçte İngilizce dil yeterliliğinin belirleyici

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

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

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

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

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

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

Pekiştirmek istiyoruz 

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

Antakya Medeniyetler Korosu

Türk tarihi, dili, medeniyeti bakımından kül-

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

40 sanatçı 40 eser

Küçükçekmece Belediyesi Güzel Sanatlar

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

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

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

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

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

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

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

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

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

30 saatte açıklanıyor

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

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

Çok daha ekonomik

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

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

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

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

Okuryazarlık artacak 

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

olarak çekirdekten domates yetiştiriyor.

Toprağa kazandırılacak 

Projesinde yaratmak istediği iki temel un-
surdan bahseden Yeniada, “BİLGİ Mi-
marlık Fakültesi’nden Prof. Dr. Özlem Er,
Dr. Öğr. Üyesi Selin Gürdere Akdur, Refik
Burak Atatür, Yetkin Yazıcı, Ar. Gör.
Gizem Öz yürütücülüğünde ve Gözde Şe-
kercioğlu mentorluğunda hayata geçirdi-
ğim bitirme projem ile çocuk ve ebeveynin
arasındaki ilişkiyi verimli bir şekilde arttır-
mayı ve tohumun potansiyeli ile
meyve/sebze atıklarının toprağa geri dönü-
şümünü sağlamayı hedefliyorum. Proje-
min şu an çalışan bir prototipi var.
Kendim de sürecin en başından beri pro-
jemle paralel olarak çekirdekten domates
yetiştiriyorum. Bu süreçte tek yıllık bitkileri
yetiştirmeyle ilgili her şeyi öğrendim diye-
bilirim. Çeşitli bitki yetiştiricileriyle görüş-
tüm ve bir permakültür çiftliğini ziyaret
etme imkânı buldum. Konunun uzmanla-
rından aklımdaki tüm sorulara yanıt bul-
duktan sonra kendi domateslerimi
marketten aldığım domateslerin çekirdek-
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Son bir yılda Türkiye’den 35 bin kişi İngiltere’de çalışma vize-
sine başvurdu. Bu süreçte İngilizce dil yeterliliğinin belirleyici

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

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

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

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

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

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

Pekiştirmek istiyoruz 

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

Antakya Medeniyetler Korosu

Türk tarihi, dili, medeniyeti bakımından kül-

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

40 sanatçı 40 eser

Küçükçekmece Belediyesi Güzel Sanatlar

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

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

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

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

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

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

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

‘Da Vinci Kids’ Tiktok YazFest’de 
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Veliler, dernek 
gönüllüsü avukat 
ve psikologlardan 

çocuk hakları, çocukların 
bedensel söz hakkı ve 
çocuk istismarı konusunda 
dernek faaliyetleri hak-
kında bilgi sahibi oldular. 
11 Ekim’de ise Mersin’de 
“Güçlü UCİM, Güçlü Kızlar” 
proje açılışı gerçekleştiren 
UCIM Derneği, iki etkin-
likte de kızı çocuklarının 
eğitilmesine ve onlara 
her alanda fırsat eşitliği 
sağlanmasına dikkat çekti. 
Multi Turkey tarafından 

yönetilen Gordion, Forum 
Ankara, Forum Mersin, 
Forum İstanbul ve Forum 
Bornova AVM’lerinde 9-10 
Ekim tarihlerinde Dünya 
Kız Çocukları Günü vesi-
lesiyle; ünlü kadınların 
çocukluk fotoğrafları ve kız 
çocuklarına ilham verecek 
sözlerinin yer aldığı sergi 
ve Ucim Derneği çocuk 
atölyeleri, ziyaretçilerden 
büyük ilgi gördü. Çocuklar 
atölyelerde çeşitli mater-
yallerle çalışırken, veliler de 
UCIM Derneği’ni ve çalış-
malarını yakından tanıma 
fırsatı buldular. Çocuklarına 
çocuk haklarını nasıl anlata-

caklarını öğrenen, UCIM’in 
eğitim faaliyetlerini dinle-
yen anne babalar, derneğe 
UCIM stantlarından hemen 
üye olarak etkinliklerden 
haberdar olmak için kayıt 
yaptırdılar. Kız çocuklarının 
eğitimlerine ve her alan-
da fırsat eşitliğine dikkat 
çekmek ve UCIM Derne-
ği’nin çocuk hakları konu-
sunda farkındalık yaratma 
misyonuna destek olmak 
için düzenlenen etkinliğin 
ana projesi “Güçlü Ucim, 
Güçlü Kızlar”  lansmanı ise 
11 Ekim Pazartesi günü, 
Mersin Kongre ve Sergi 
Sarayı’nda gerçekleştirdi. 

ÇOCUKLAR UCiM kelebeğiyle tanıştı
Ucim Saadet Öğretmen Çocuk 

İstismarı ile Mücadele Der-
neği, 9-10 Ekim tarihlerinde, 

Multi Turkey portföyünde yer 
alan beş alışveriş merkezin-
de, Dünya Kız Çocukları Günü 
vesilesiyle çocuk atölyeleri ve 
sergilerle rengarenk bir kut-
lama gerçekleştirdi. Çocuklar 
atölyelerde uzman eğitmenler 
tarafından boyama etkinlikleri-
ne katıldılar, hikayeler dinledi-
ler, UCİM kelebeğini tanıdılar

PROF. Dr. Halis 
Dokgöz, Prof. Dr. Arif 
Verimli ve Doç. Dr. 
Veysi Çeri gibi ala-
nında uzman ko-
nukların yanı sıra ve 
ünlü oyuncu Tansel 
Öngel’in konuşmala-
rıyla başlayan açılış 
törenine pek çok 
davetli katıldı. Proje 
kapsamında beş ilde orta 
öğrenimde eğitim gören 
75 kız öğrenci, UCIM 
Derneği psikologları ve 
eğitim uzmanlarından 

mentorluk ve danışman-
lık alarak çeşitli atölye-
lerle üniversiteli olma 
yolunda vizyonlarını 
geliştirecek bir projeye 
katılacaklar.

DOÇ. Dr. Sezgin, “Önümüzdeki yılın 
ortalarına doğru müzenin açılacağını 
düşünüyoruz. Toplam 8 heykel var ama 
binlerce parçası var. Bu heykellerin kai-
delerinde isimleri var ve soy ağacı ortaya 
çıkıyor. Heykellerin ikisinde ayrıca hey-
keltıraşın imzası var. Bu da çok kıymetli. 
M.Ö. 2’nci yüzyıldan bahsediyoruz. 
Bu dönemde Bergamalı heykeltıraşlar 
gelerek burada çalışmış. Bu heykeltıraş 
imzaları Bergama’da da yok, sadece Ai-
gai’de var. Onun dışında belki de en özeli 
tanrıça Hestia heykeli çünkü Hestia, ken-
tin hem birliği hem de düzenini sağlayan 
koruyucu tanrıçası. Antik dönemde çok 
az heykeli olan tanrıça. Başka kentlerde 
de vardır tabi ki ama onlar bronzdan 
yapıldığı için büyük ihtimal eritilmiş ve 
günümüze ulaşmamış. Aigai’deki tanrıça 
Hestia heykeli günümüze ulaşan tek 
heykel” diye konuştu.

Ankara’nın en büyük tiyatro salonu olan Devlet 
Tiyatroları Pursaklar Sahnesi Kültür ve Turizm 
Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un katılımıyla açıldı

ANKARA’NIN EN
BÜYÜK SAHNESI

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyat-
roları Pursaklar Sahnesi, tek perdelik ‘Bizim’ 
Yunus adlı tiyatro oyunuyla açıldı. Kültür 

ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da oyunu 
izledi. Devlet Tiyatroları Pursaklar Sahnesi açılış 
oyununda, Ankara Valisi Vasip Şahin, Pursaklar 
Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Devlet Tiyatroları 
Genel Müdürü Mustafa Kurt ve birçok milletvekili 
yer aldı.

Öncesine dönmemiz lazım
Oyun sonrası açıklamalarda bulunan Bakan Ersoy, 
“Başta Pursaklar olmak üzere bütün Ankara halkı 
için buranın en iyi şekilde değerlendirilmesi gere-
kiyor. Normalleşme sürecine geçilmesiyle birlikte 
Devlet Tiyatroları tam kapasite oyunlarını sergile-
meye başladı. Pandemi sırasında en çok etkilenen 
şeylerden biri de sanat etkinlikleri. Kültür ve sanatta 
da pandemi öncesine dönmemiz gerekiyor. Bu tarz 
etkinlikler de normalleşme açısından en güzel etkin-
liklerden biri. Devlet olarak özel sektörün kültür ve 
sanat faaliyetlerine destek olmamız gerekiyor” dedi.

679 kapasiteli salon
Yeni açılan sahnenin Ankara’daki 12. Devlet Tiyat-
rosu sahnesi olduğunu belirten Pursaklar Belediye 
Başkanı Ertuğrul Çetin, “Pandemi arası girmeseydi 
bir yıl önce faaliyetlerimize başlayacaktık. Burası 
679 koltuk kapasitesiyle de Ankara’daki en büyük 
Devlet Tiyatroları sahnesi. Bunu Pursaklar’a ve 
Ankara’ya kazandırmış olmanın haklı gururunu 
yaşıyoruz” şeklinde konuştu.
Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt da 
“Ankara’nın doğusunda batısında, kuzeyinde ve 
güneyinde sahnelerimiz oldu. Ankara’daki en büyük 
sorun bilet bulamama sorunuydu. Pursaklar sahne-
mizin açılmasıyla Ankaralılar daha kolay biletlere 
ulaşacaklar” diye konuştu. DHA Batı Anadolu’da kuru-

lan 12 Aiol kentinden 
biri olan ve tarihi 2 bin 

700 yıla dayanan Manisa’nın 
Yunusemre ilçesi Yuntdağ 
Köseler Mahallesi yakının-
daki Aigai Antik Kenti’n-
de 2004’ten bu yana kazı 
çalışmaları sürüyor. Kazı 
çalışmaları sırasında ortaya 
çıkan 8 heykel ve binlerce 
parça eser, Manisa Arkeoloji 
ve Etnografya Müzesi’nin 
kapasite yetersizliği nede-
niyle Aigai Kazı Deposu’nda 
tutuldu. Bu süreçte Kültür 
ve Turizm Bakanlığı Kül-
tür Varlıkları ve Müzeler 
Müdürlüğü tarafından ilçeye 
yapılan Manisa’nın yeni 
müzesi tamamlandı. De-
poda tutulan ve aralarında 
‘Tanrıça Hestia’ heykelinin 
de bulunduğu eserler, 17 

yılın ardından yeni müzeye 
taşındı. Eserlerin gelecek yıl 
açılacak müzede halkın izle-
nimine sunulacağı belirtildi.

Önemli heykeller var
Aigai Kazı Heyeti Başkanı, 

Manisa Celal Bayar Üniver-
sitesi Fen-Edebiyat Fakültesi 
Arkeoloji Bölümü Öğretim 
Üyesi Doç. Dr. Yusuf Sezgin, 
heykellerin Manisa müzesine 
değer katacağına inandıkla-
rını belirterek, “Aigai Antik 
Kenti’nde kazı çalışmaları 
2004 yılında başladı. Kazı 
çalışmalarının ilk başladığı 
halk meclisi (Bouleutrei-
on) binasında ilk yıllardan 
itibaren çok sayıda heykel 
ile karşılaştık. Bu heykel-
ler Aigai Kazı Deposu’nda 
korunuyor. Bu heykeller 
önemli bir onurlandırma 

heykel grubu. Meclisi yapan 
aile, öldükten sonra onurlan-
dırılarak, heykelleri meclise 
dikilmiş. Bunun dışında çok 
önemli bir heykel var. Evle-
rin ve kentlerinin koruyucusu 
‘Tanrıça Hestia’ heykeli de 
var. Bugün itibarıyla Manisa 
Müzesi’ne taşımaya başla-
dık. Bunca yıldır yeni bir 
müzenin inşası bekleniyor-
du. Müzenin inşaatı bitmek 
üzere, son aşama olarak 
heykelleri oraya taşıyoruz. 
Heyecanlıyız. Heykeller ilk 
defa restore edilerek ayağa 
kaldırılacak. Bu heykellerin 
Manisa Müzesi’ne değer 
katacağına inanıyorum. 
Böylesine önemli heykel 
grubu hem bilim dünyasına 
kazandırılmış olacak hem de 
insanların beğenisine sunula-
cak” dedi.

Tarihi 2 bin 700 yıla dayanan Aigai Antik Kenti’ndeki kazı çalışmaları sırasında 
ortaya çıkan 8 heykel ve binlerce parça eser, Manisa Arkeoloji ve Etnografya 

Müzesi’nin kapasite yetersizliği nedeniyle Aigai Kazı Deposu’nda tutuldu. Depoda 
tutulan eserler, 17 yılın ardından yapılan yeni müzeye taşındı

İlhamını “Hedonizm” 
felsefe akımından alan 
tasarımcı bu koleksi-

yonda; hedonizmin kelime 
anlamından yola çıkarak içinde 
barındırdığı tüm tanımlara ve 
kuramlara atıfta bulunmak 
istedi. Tasarımcı, Aristippos’a 
göre haz tanımını baz alarak; 
mutluluğa, gerçek hazza, ba-
şarıya, hedef noktasına, aşka, 
insan beyninin kanallarına 
ve birçok erişmek istenilen 
noktalara erişimi genel olarak 
ele alıp, koleksiyonun adını da 
buradan yola çıkarak ERİŞİM 
koydu.Tanım olarak erişimi 
öznel  ve soyut biçimde işledi. 

Tüm prodüksiyonu Asil Ça-
ğıl’ın üstlendiği moda filminde; 
Best Model of Turkey 2019 
birincisi Derya Ekşioğlu, Di-
lara Kurşun, Melissa Aslan ve 
Deniz Tekin yer aldı. Toplam 
20 look sergilenen koleksiyon-
da; birbirinden farklı bağlantı 
noktalarını kendi öznel tavrıyla 
yorumlayan Erkan, cut-out 
detayları, farklı kumaş ve renk 
mix’leri, süs dikiş detayları, 
halka tokalar, oval ve keskin 
hatların birlikteliğini formla-
ra yansıttı.  4 renk üzerinden 
ilerleyen tasarımcı, beyaz, yeşil, 
metalik gri ve mor renklerini 
kullandı. Video çekimlerini 

Ufkun Medya ve ekibi üstlenir-
ken, lookbook çekimlerini ise 
Edip Gündoğdu gerçekleştirdi. 
Makyajlar M.A.C. Cosmetics 
Türkiye ekibi’ne, saçlar ise 
Mehmet Tatlı Kuaför’e aitti.

 

Fashion Week beğeni topladıFashion Week beğeni topladı
Fashion Week Istanbul 2021’in ikinci dönemi 12-15 Ekim 2021 tarihleri arasında dijital 

olarak gerçekleştirildi. Tasarımcı Mert Erkan, İlkbahar/Yaz 2022 moda filmini ve look-
book çekimlerini Ortaköy’deki Tarihî Hüsrev Kethüda Hamamı’nda gerçekleştirdi

Ulaşan tek Hestıa heykeli

TARTARiiHHii ESERLER ESERLER
HAK ETTHAK ETTiiGGii YERDE YERDE

TAHSİN GÜNER

KATILIMKATILIM  
yoğun olduyoğun oldu

Aigai Aigai Kazı Heyeti Başkanı, Manisa Celal Kazı Heyeti Başkanı, Manisa Celal 
Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakülte-Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakülte-
si Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. si Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. 

Dr. Yusuf Sezgin, heykellerin Manisa Dr. Yusuf Sezgin, heykellerin Manisa 
müzesine değer katacağına inandıkla-müzesine değer katacağına inandıkla-
rını belirterek, “Bu heykeller Aigai Kazı rını belirterek, “Bu heykeller Aigai Kazı 
Deposu’nda korunuyor. Bu heykeller Deposu’nda korunuyor. Bu heykeller 

önemli bir onurlandırma heykel grubu. önemli bir onurlandırma heykel grubu. 
Meclisi yapan aile, öldükten sonra onur-Meclisi yapan aile, öldükten sonra onur-
landırılarak, heykelleri meclise dikilmiş. landırılarak, heykelleri meclise dikilmiş. 

Bunun dışında çok önemli bir heykel var. Bunun dışında çok önemli bir heykel var. 
Evlerin ve kentlerinin koruyucusu ‘Tanrı-Evlerin ve kentlerinin koruyucusu ‘Tanrı-

ça Hestia’ heykeli de var” dedi.ça Hestia’ heykeli de var” dedi.

TÜRK pop müziğinin başarılı ka-
dın vokallerinden Simge, 16 Ekim 
tarihinden itibaren turneye çıkıyor. 
Simge’nin ilk durağı Ankara. Kendi 
konserleri dışında verdiği konsept 
konserlerle sevenleriyle buluşan Sim-
ge, Ankara, Bursa, Gaziantep, Adana, 
Mersin ve İstanbul’da Jolly Joker 
sahnelerinde konserleriyle müzikse-
verleriyle buluşmaya devam ediyor. 

Simge için 
turne zamanı

GAZIANTEP’TE 
düzenlenen 
kitap fuarı için 
kente gelen ve 
hayranları ile 
buluşan Türk 
tarihçi, akade-
misyen, yazar 
ve Türk Tarih 
Kurumu Şeref 
Üyesi Prof. Dr. 
İlber Ortaylı, 
“Anadolu’da Bir 
Hafta” adlı köşe 
yazısında şehir-
de yaptığı gezide 
elde ettiği izlenimlere değindi. Ortaylı, Gazi 
şehrin hayatında önemli bir yeri olduğunu 
aktardı, şehrin ticaretini, canlılığını vurgulaya-
rak, 19’uncu asırdan itibaren sanayi ve diğer 
etmenlerle geliştiğini söyledi. Ortaylı, yazısın-
da yapılara değindi, yapılan restorasyon ve 
koruma çalışmalarına dikkat çekerek, “Gerek 
şehirde inşaat kalitesi gerekse ve asıl önemlisi 
klasik Antep’in yapısının oldukça iyi bir şekil-
de korunması göze çarpıyor. Yerel zanaatlar 
eski durumunu muhafaza edemese de tespitler 
yapılıyor, tedbirler alınıyor ve çöküntü önleni-
yor” dedi. 

Gaziantep örnek Gaziantep örnek 
bir şehirbir şehir



EN başarılı olduğu sistemin 
3-4-3 olduğunu, şu anda takı-
mın bunu oynayacak çizgiye 

gelmediğini söyleyen Altay Teknik 
Direktörü Mustafa Denizli, “Sistem-
ler üzerinde çok fazla takılıp kalmak 
doğru değil. Dizilişiniz rakiple de 
ilgili. Güçler dengesinde bozukluk 
olduğu zaman aleyhinize ise değişime 
gidebilirsiniz. Biz şu anda güçler den-
gesinde çok önemli bir fark görmüyo-
ruz. Neticede biz de güçlü bir takımız. 
Yeni oluştuk, genç bir takımız. Yakla-
şık 2.5 aydır çalışıyoruz. Hem transfer 
politikamızı hem sahada aldığımız 
sonuçları bir araya getirdiğimiz zaman 
camiamızın takımıyla iftihar edecek 
noktada olduğunu söyleyebiliriz. Bu 
çizgiyi devam ettireceğiz. Altay kendi 
içinde koyduğu hedefleri bu sene 
mutlaka hem camiasına hem İzmir’e 
yaşatacak” diye konuştu.

Rodriguez takıma döndü
Milli maç aralarının takımlara tam 
takım olarak çalışma imkanı bırak-
madığını kaydeden Mustafa Denizli, 
“Bizde sakatlık problemi olan arka-
daşlarımız vardı. Belki istifade etmek 
için önemli süreçti ama tam istedi-
ğimiz çizgiye gelemedik sakatlıklar 
konusunda. Şu anda Afrika’da milli 
takımlarında görev yapan iki arkada-
şımız var. Rodriguez ilk kez bugün 
takım çalışmasına katıldı ama tam 
sağlıklı durumda olduğunu söylemek 
zor. Pinares de sakatlıktan çıktı, fizik 
olarak istediğimiz çizgiye gelmedi. 
Geniş bir kadromuz var neticede. Lig-
de düşündüğümüz noktanın civarında 
dolaşıyoruz. Olumsuz geçmeyen bir 8 
hafta oldu” şeklinde konuştu.

Tüm verilerde ilk 3 içindeyiz
Son olarak deplasmanda 4-1 kay-
bettikleri Gaziantep FK maçında 
düşünceleri dışında bir 90 dakika ya-

şadıklarını söyleyen deneyimli teknik 
adam, “Bunlar futbolda zaman zaman 
yaşanan görüntüler. Tüm haftaların 
verilerini değerlendirdiğimiz zaman 
Altay’ın her manada kaleye gitme, 
şut manasında, rakip yarı sahada topa 
sahip olma manasında ilk 3’te yer 
aldığını görüyoruz. Koşma mesafele-
rini de ilave edersek, bu iyi bir tablo. 
Bunu devam ettirmemiz lazım. Ligin 
her haftası mesafe kat eden takımlara 
karşı oynayacağımız maçlarla devam 
edecek. Karagümrük de bunlardan 
bir tanesi. Karagümrük’le mücadele 
edecek 11’e her zaman sahibiz” mesa-
jı verdi.

Ligin en düşük bütçeli takımıyız
Takımda sol ayaklı stoper olmasının 
dezavantajını yaşayıp yaşamadık-
larının sorulması üzerine Denizli 
şöyle konuştu: “Bu kanatlarda sıkıntı 
yaratır ama ortada o kadar değil. Sol 
ayaklı stoper olsa daha katkı sağlar. 
Sol ayaklı istediğimiz yapıda stoperi 
bulduk, istediğimiz fiyatta bulamadık. 
Bunun mali karşılığı var. Bu takım şu 
anda ligin en düşük bütçeli takımı. 

Bu takımla geride kalan performansı 
itibarıyla çok iyi işler yaptı diyebi-
liriz rahatlıkla. Yeter mi? Yetmez. 
Daha iyisi hep vardır. Altay oynadığı 
maçlarda bugüne kadar en azından 
izleyenlere keyif verdi. sıkıcı bir futbol 
ortaya koymadı. Sadece bizim canımı-
zı sıktı 1-2 maç, onun dışında bizi de 
çok mutlu etti.”
Geçen sezon 1’inci Lig’de yer alan 
kadrodan pek çok oyuncunun Süper 
Lig’de forma şansı bulmasının ha-
tırlatılması üzerine teknik direktör 
Denizli, “Süper Lig’e takım çıkarken 
bireysel olarak da onları çıkarmayı 
amaçladık. Hepsi cevap verdi. İki lig 
arasında ciddi fark var. Huzur içeri-
sinde onlardan istifade ediyorum. Ben 
onlara forma vermem, onlar benden 
formayı alır. Transfer risklidir. ‘Bu da 
transfer edilir mi?’ diyebileceğimiz 
hiçbir futbolcu çıkmadı. Bu açıdan 
memnunuz. Ligin 4’te 1’i bile bitmedi 
daha. Bu süreci aynı grafikte devam 
ettirirsek daha iyi bir noktaya gelebi-
liriz. Topa en az sahip olan takımlar-
dan biriyiz, ama rakip kaleye en fazla 
giden takımız” dedi.

Rekabetin her zaman iyi olduğunu söyleyen 
Oğulcan Çağlayan, “Rekabet her zaman iyidir. 
Herkesi geliştirir, üstüne koyar. Galatasaray 

gibi bir camiada tabii ki rekabet olacak, birçok 
kaliteli futbolcu olacak. Bazıları bekleyecek, 
bazıları oynayacak. Başımızda inanılmaz bir 

antrenör var ve herkesten verim almayı 
bilen Türkiye’deki ender antrenörlerden 
birisi. Eminim ki bütün hepimizi, doğ-

ru zaman ve anlarda kullanarak 
takıma katkı sağlamamıza 

yardımcı olacaktır” 
diye konuştu.

Süper Lig’e verilen milli arada Galatasa-
ray, hazırlık maçında TFF 1. Lig ekiplerin-
den İstanbulspor ile karşı karşıya geldi. 3-3 
sona eren mücadelenin ardından sarı-kır-
mızılı futbolcu Oğulcan Çağlayan, basın 
mensuplarına açıklamalarda bulundu. 
Milli takım arasını iyi değerlendirdikle-
rini ifade eden Oğulcan Çağlayan, “Milli 
takım arasını iyi değerlendiriyoruz. İkinci 
hazırlık karşılaşmamızı oynadık. Burada 
mücadele ederken, ligde daha az süre bu-
lan arkadaşlarımızın kondisyonu açısından 
takıma yetişmesi için önemli oluyor. Aynı 
zamanda da maç eksiğimizi gidererek 
takım arkadaşlarıma yaklaşıyoruz. Hem 
hatalarımızı görmek açısından hem de 

fizik, kondisyon olarak yük-
selmek açısından bizim için 
verimli bir dönem oluyor. 
Yarın yapacağımız antren-

manla da Konyaspor maçının 
hazırlıklarına son gaz devam 

edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Taraftar gerçek Oğulcan’ı görecek
Fırsat bulmak ve taraftarların beğendiği 
Oğulcan Çağlayan’ı göstermek için çalış-
malara devam ettiğini ifade eden Oğulcan, 
“Öncelikle ben Türk futbol kamuoyundan 
ve futbolseverlerden gündemi bu şekilde 
meşgul ettiğim için özür diliyorum. Her 
şey tüm Türkiye’nin önünde yaşandı. Ben 
bugüne kadar bu konu hakkında pek açık-
lama yapmadım, bugünden sonra da yap-
mayacağım. Bizler Galatasaray camiasının 
parçalarıyız ve camiaya layık olmamız 
gerekiyor. Geçen gün maç önü röporta-
jında da söyledim. İnsanlar, kurdukları 
cümlelerle kalitelerini belli ederler, ben 
kalitemden taviz vermeyeceğim. Galata-
saray kültürü bunu bize öğretti. Bu süreç 
son buldu. Artık önüme bakıyorum. Bir an 
önce takım arkadaşlarıma yetişip, geçen 
sezon taraftarların beğendiği Oğulcan’ı 
göstermek ve hocamın gözüne girip, fırsat 
geldiği zaman da arkadaşlarıma destek 
olmak istiyorum” şeklinde konuştu. DHA

Galatasaraylı Oğulcan Çağlayan, “Artık önüme bakıyorum. Bir an 
önce takım arkadaşlarıma yetişip, geçen sezon taraftarların beğen-

diği Oğulcan’ı göstermek ve hocamın gözüne girip, fırsat geldiği 
zaman da arkadaşlarıma destek olmak istiyorum” dedi

TFF 
1’inci Lig 
ekiple-

rinden Altınor-
du’nun genç yıldız 

adaylarından 19 yaşın-
daki forvet Enis Destan, 
Ümit Milli Takım’da 
attığı gollerle ay yıldızlı 
ekibe son 2 maçta 4 
puan kazandırdı. 2023 
UEFA U21 Avrupa 

Futbol Şampiyonası I 
Grubu’nda mücade-
le eden Türkiye dün 
deplasmanda Kazakis-
tan’ı Altınordulu Enis’in 
27’nci dakikada kay-
dettiği golle 1-0 mağlup 
etti. Genç santrfor geçen 
ay Bursa’da İskoçya ile 
oynanan maçta 75’inci 
dakikada rakip fileleri 
sarsarak skoru 1-1’e 

getirmiş ve ay yıldızlılar 
ilk puanını kazanmıştı. 
Üç maçta 4 puana ulaşan 
Türkiye, 5 takımlı grupta 
3’üncü sıraya yüksel-
di. Ligde son olarak 
1-0’lık Menemenspor 
galibiyetinde bu sezonki 
ilk golünü atan Enis, 
Erzurum deplasmanında 
yine takımının en önemli 
kozu olacak.

Ümit Milli’yi Enis Destan sırtlıyor

SIYAH-Beyazlılar’ın 
transfer döneminin son 
günlerinde kadrosuna 

kattığı Miralem Pjanic, sakatlığı 
sebebiyle bir süredir takımdan 
ayrı kalmıştı. Altay mücadele-
sinde arka adalesinden sakat-
lanan ve 3 haftadır takımdan 
ayrı konumda bulunan başarılı 
futbolcu, problemini büyük öl-
çüde atlattı. Milli arada yoğun 
tedavi programı uygulanan 31 
yaşındaki ön libero, forması-
na dönmeye oldukça yakın... 
Süper Lig ’de cuma günü 
Başakşehir’le oynanacak karşı-
laşmanın önceki gün başlayan 
hazırlıklarında düz koşu yapan 
Bosna Hersekli süperstar, 
dünkü antrenmanda da birey-
sel çalışıp ardından tedaviye 
geçti. Oyuncusunun durumunu 
yakından takip eden ve sağlık 
ekibinden sürekli olarak bilgi 
alan teknik direktör 
Sergen Yalçın’ın, yıldız 
ismi görevlendirmek 
için yüzde yüz hazır 
olmasını beklediği 
kaydedildi.

Riske edilmezse 
Sporting’le
Durumunun iyiye 
gitmesi halinde Pjanic’i 
Başakşehir’le cuma 
günü oynanacak kar-
şılaşmanın kadrosuna 
dahil etmeyi planlayan 
Sergen Yalçın’ın, aksi 
bir durumda başarılı 
futbolcuyu riske etme-

yeceği belirtildi. Şampiyonlar 
Ligi’nde C Grubu 3. maçında 
19 Ekim Salı günü Sporting’le 
Vodafone Park’ta oynanacak 
karşılaşmayı düşünen Yalçın’ın, 
bundan dolayı Pjanic’i bu 
önemli müsabakaya saklayabi-
leceği ifade edildi.

Eksikler dönmeye 
devam ediyor
Süper Lig’in 9. haftasında 15 
Ekim Cuma günü Medipol Ba-
şakşehir’e konuk olacak Beşik-
taş , hazırlıklarına dün devam 
etti. Nevzat Demir Tesisleri’nde 
teknik direktör Sergen Yalçın 
yönetiminde gerçekleştirilen 
antrenmana Milli takımlarda 
bulunan futbolcuların katılma-
dığı belirtildi. Sahada yapılan 
ısınma ve istasyon koşularıyla 
başlayan idmanın, pas, 5’e 
2, dar alanda oyun kontrol 

pas ve minik kale 
maçla devam ettiği 
aktarıldı. Antren-
manın, yarı sahada 
üç takım halinde 
oynanan turnuva 
maçlarıyla sona er-
diği kaydedildi. Sa-
katlıklarını atlatan; 
Atiba, Montero, 
Ghezzal, Welinton 
ve Larin idmanda 
yer aldı. Pjanic ve 
Mehmet Topal 
bireysel çalıştı. 
N’Koudou’nun da 
tedavisine devam 
edildi.

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

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

Geçen sezonu sollad 

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

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

Onyekuru moral buldu 

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

GALATASARAY 
KRİZDEN ÇIKTI

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

13 madalya kazandlar 

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

ÖZEL SPORCULARDAN 
ÇOK BÜYÜK BAŞARI

Şampiyonaya hazrlanyorlar

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

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

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

Gasly çok hzl 

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

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

Gasly: çok objektifiz 

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

Arac daha çok sevdim 

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

KARTAL HER  
ALANDA LIDER

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

MUHTEŞEM İSTATİSTİK 

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

İKİNCİ DEVREDE  
BEŞİKTAŞ

Beşiktaş - Trabzonspor  1-2 M

Antalyaspor - Beşiktaş 1-1 B

Beşiktaş - Konyaspor 1-0 G

Beşiktaş - Denizlispor 3-0 G

Beşiktaş - Gaziantep FK 2-1 G

Gençlerbirliği - Beşiktaş 0-3 G

Yeni Malatya - Beşiktaş 0-1 G

Başakşehir - Beşiktaş 2-3 G

SAĞLIK EKİBİNE  
ÇİÇEK

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

MKE Ankaragücü ile Demir Grup 
Sivasspor karşsndaki puan kayp-

larnn ardndan Belhanda'nn 
gönderilişinin şokunu yaşayan  

Galatasaray, deplasmandaki Hes 
Kablo Kayserispor galibiyetiyle kriz 

ortamndan çkmay başard 

Türkiye Özel Sporcular Kadn Milli 
Takm, VIRTUS Avrupa Salon  

Atletizm Şampiyonas'nda Avrupa 
şampiyonluğuna ulaşt 
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BUYUK MUSTAFA’NIN
BAŞARI KISTASI AVRUPA
Süper Lig ekiplerinden Altay’da teknik direktör Mustafa Denizli, sezon sonunda kendilerini 
başarılı sayabilmeleri için Avrupa kupalarına katılma hakkı kazanmaları gerektiğini ifade etti

Adale sakatlığını büyük ölçüde atlatan 
Miralem Pjanic, bireysel çalışmalara 
başladı. Sağlığına bir an önce kavuş-
ması için sağlık ekibinin seferber ol-

duğu Bosna Hersekli süperstar, yüzde 
yüz hazır olursa cuma günkü Başakşe-

hir maçının kadrosunda yer alacak

ARTIK ONUME 
BAKIYORUM

Rekabet her Rekabet her 
zaman iyidirzaman iyidir

Miralem PjanicMiralem Pjanic  
seferberliğiseferberliği

TFF 1’inci Lig’de cumartesi günü evinde oynayacağı 
Yılport Samsunspor maçının hazırlıklarını sürdüren 
Menemenspor’da büyük umutlarla transfer edilen tec-
rübeli golü Mickael Pote oynadığ 
5 müsabakada gol atma başarısı 
gösteremedi. İlk kez 4’üncü 
haftadaki Adanaspor deplas-
manında kadroya alınıp, 68’inci 
dakikada oyuna dahil olan 
Beninli santrfor, daha sonra ilk 
11’de şans bulduğu Manisa FK, 
Ankaragücü (D), Eyüpspor ve 
Altınordu (D) karşılaşmalarında 
da rakip fileleri sarsamadı. 

Pote gole hasret kaldı



Beşiktaş’ın Kanadalı futbolcusu Cyle Larin’e sezon sonunda bitecek Beşiktaş’ın Kanadalı futbolcusu Cyle Larin’e sezon sonunda bitecek 
kontratı için 1 milyon 650 bin euro civarında yeni sözleşme öneren kontratı için 1 milyon 650 bin euro civarında yeni sözleşme öneren 

yönetim, olumsuz yanıt alması sonrasında rakamda artışa gitti. Teklif, yönetim, olumsuz yanıt alması sonrasında rakamda artışa gitti. Teklif, 
1.8 milyon euroya yükseltildi. Larin eğer bu bedeli de kabul etmezse 1.8 milyon euroya yükseltildi. Larin eğer bu bedeli de kabul etmezse 

sezonun kalanını kulübede tamamlayacaksezonun kalanını kulübede tamamlayacak

Siyah-Beyazlılar’a 2017-
18 sezonunda ABD 
Major Lig ekiple-

rinden Orlando City’den 
transfer edilen Cyle Larin, 
ilk 3 yılında beklentileri 

karşılayamamıştı. Belçika 
ekibi Zulte Waregem’e ki-

ralanıp tekrar Beşiktaş ’a geri 
döndükten sonra teknik direk-
tör Sergen Yalçın tarafından sol 
kanat hattında görevlendirilen 
Kanadalı futbolcu, kariyerinin 
en iyi sezonunu yaşamıştı. Kara 
Kartal’ın geçen dönem elde 
ettiği çifte kupaya 22 gol ve 5 
asistlik katkı yapan Larin’in, 
sezon sonunda bitecek olan 
kontratı için istediği yüksek zam 
talebi kabul görmedi. Mevcut 
dönemde Beşiktaş’tan yıllık 1.6 
milyon Euro kazanan tecrübeli 

futbolcu, menaceri aracılığıyla 
kulüpten 2.5 milyon Euro’dan 
yeni kontrat talep etti. Bu isteğe 
1 milyon 650 bin Euro’luk geri 
dönüş yapan idareciler, oyuncu-
nun olumsuz tutumu sonrasında 
son bir hamleye imza attı.

Ocak’ta elden kaçabilir!
Beşiktaş Yönetimi, bu sezon 
6 maçta bir gol ve 1 asistlik 
performans sergileyerek beklen-
tilerin altında kalan oyuncuya 
son olarak 1.8 milyon Euro’dan 
2+1 yıllık sözleşme önerdi. 
Kanadalı futbolcunun, menaceri 
aracılığıyla gelen teklifi değer-
lendirmeye aldığı kaydedildi. 
Tecrübeli oyuncudan teklifine 
yanıt bekleyen yönetim, eğer 1 
Kasım’a kadar Larin’le anlaşma 
sağlayamazsa, Bosman Kuralı 

gereği Ocak ayında yeni sezon 
için başka bir takıma imza atma 
hakkı elde edecek Larin, sezonu 
kulübede tamamlayacak.

Kabul etmezse yolu açık olsun
Dorukhan Toköz’le de geçen 
sezon benzer bir süreç yaşayan 
Beşiktaş Yönetimi, kulübün mali 
şartlarını göz önünde bulundura-
rak bu konuda hiç taviz verme-
mişti. Aynı tutumu Larin için de 
sürdüren Başkan Ahmet Nur 
Çebi, geçen hafta konuyla ilgili 
olarak yaptığı açıklamada, “Cyle 
Larin’in ücretiyle ilgili konuşuyo-
ruz. Bana göre yüksek istedikleri. 
Bizim verdiğimiz ücreti kabul 
ettiği takdirde el ele kol kola de-
vam edeceğiz. Olmazsa yolu açık 
olsun. Dorukhan örneğindeki 
gibi” sözlerini sarf etmişti.

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

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

13 maçlk seri bitti 

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

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

Yanal'n 4'üncü yenilgisi 

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

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

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

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

İlk yar 1-0 

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

Net skor 

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

Ankaragücü 
3’te 3 yaptı

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

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

Önemli bir golcü 

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

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

Hatayspor açklamşt 

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

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

Fraport TAV Antalyaspor'a 55 yllk kulüp tarihinde ilk kez 13 maçlk yenilmezlik  
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Yank Erel, finalde 1 numaral seri baş Alexey 
Zakharov'un rakibi oldu. 20 yaşndaki temsil-
cimiz, final mücadelesinde ev sahibi ülkeden 
Alexey Zakharov karşsnda 6-3, 3-0 öndeyken 
rakibinin maçtan çekilmesi ile şampiyonluğa 
ulaşt. Kariyerinin ilk profesyonel tekler zafe-
rini Rusya'da kazanan Yank Erel yaptğ açk-
lamada, "Umarm devam gelecek. Günün 
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canla başla pandemi ile savaşan sağlk çal-
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FRAPORT TAV Antalyaspor'un de-
neyimli teknik direktörü, kariyeri 
boyuncu 612 maçta görev ald. 
Yanal, bu maçlarda 273 galibiyet, 
153 beraberlik ve 186 yenilgi elde 
etti. Süper Lig'de ise 502 maçta tek-
nik adam olarak görev yapan teknik 
adam 213 galibiyet, 133 beraberlik 
ve 156 yenilgi ald. Ersun Yanal, 
Samet Aybaba, Şenol Güneş, Rza 
Çalmbay, Ylmaz Vural ve Aykut 
Kocaman ile birlikte Süper Lig'de 
500 maçta görev yapan 6 teknik di-
rektörden biri konumunda. Yanal, 
Denizlispor, MKE Ankaragücü, 
Gençlerbirliği, Manisaspor, Eskişe-
hirspor, Trabzonspor, Fenerbahçe 
ve Antalyaspor olmak üzere 8 ta-
km çalştrrken, A Milli Takmn 
başnda da yer ald. Deneyimli tek-
nik direktörün kariyerinde Fener-
bahçe ile de 1 Süper Lig 
şampiyonluğu bulunuyor. DHA 

YANAL’IN  
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S por Toto Süper Lig'in 30'uncu haf-

tasnda deplasmanda Aytemiz 
Alanyaspor'a 4-0 kaybeden Fraport 

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

13 maçlk seri bitti 

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

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

Yanal'n 4'üncü yenilgisi 

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

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

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

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

İlk yar 1-0 

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

Net skor 

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

Ankaragücü 
3’te 3 yaptı

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

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

Önemli bir golcü 

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

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

Hatayspor açklamşt 

Hatayspor Basn Sözcüsü Rahmi 
Vard, Fenerbahçe'nin ilgisini net bir 
şekilde doğrulamş ve ''Açkças 
oyuncumuzun Türkiye’de kalp, Tür-
kiye’de hizmet etmesini isteriz. Tabii 
ki burada kalmasn isteriz. Fener-
bahçe’nin almasn isteriz. Galatasa-
ray da alabilir. Ama futbolcumuzun 
aklnda böyle bir şey yok. Açk söylü-
yorum Hatayspor’da başarl olduk-
tan sonra yurt dşna gitmek 
istediğini belirtti. Yurtiçi ve yurtdşn-
dan 6-7 kulüp teklif getirdi. Kimisi 
takas önerdi, kimisi teklif. Rusya’dan 
bir kulüp var. Dinamo Kiev talip. 
Türkiye’den de Fenerbahçe açk açk 
oyuncuyu istiyor. Fenerbahçe iyi bir 
teklif yapt.'' sözlerini kullanmşt.
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ile anlrken sar lacivertli yetkililerinden “ilgilenmiyoruz” mesaj geldi
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performansn artran Uğurcan, 
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yor. Serie A ekibinin mevcut kad-
rosunda efsane eldiven Gianluigi 
Buffon’un 43 yaşna gelmesi ve 
artk veda zamannn yaklaşmas, 
30 yaşn aşan Wojciech 
Szczesny’ye alternatif aranmas 
nedeniyle Uğurcan Çakr bir anda 
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gücü, sahasnda son haftalarn forma 

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

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

çnda 3. galibiyeti elde etti.

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

rinin ilk ITF tekler şampiyonluğunu elde etti. 
Rusya'da sert zeminde düzenlenen toplamda 
15 bin dolar ödüllü ITF turnuvas Kazan 
Kremlin Cup'ta srasyla Moldoval, Rus, 
Özbek ve yar finalde de Rus rakibini yenen 
Yank Erel, finalde 1 numaral seri baş Alexey 
Zakharov'un rakibi oldu. 20 yaşndaki temsil-
cimiz, final mücadelesinde ev sahibi ülkeden 
Alexey Zakharov karşsnda 6-3, 3-0 öndeyken 
rakibinin maçtan çekilmesi ile şampiyonluğa 
ulaşt. Kariyerinin ilk profesyonel tekler zafe-
rini Rusya'da kazanan Yank Erel yaptğ açk-
lamada, "Umarm devam gelecek. Günün 
anlam ve önemine ithafen bu şampiyonluğu, 
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şanlarmza armağan ediyorum. 14 Mart Tp 
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Kocaman ile birlikte Süper Lig'de 
500 maçta görev yapan 6 teknik di-
rektörden biri konumunda. Yanal, 
Denizlispor, MKE Ankaragücü, 
Gençlerbirliği, Manisaspor, Eskişe-
hirspor, Trabzonspor, Fenerbahçe 
ve Antalyaspor olmak üzere 8 ta-
km çalştrrken, A Milli Takmn 
başnda da yer ald. Deneyimli tek-
nik direktörün kariyerinde Fener-
bahçe ile de 1 Süper Lig 
şampiyonluğu bulunuyor. DHA 
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14 EKİM 2021 PERŞEMBE

SÜPER Lig’de sezona lige 
döndüğü son 5 yılın en kötü 
başlangıcını yaparak girip 8 
maçta tek galibiyetle düşme 
hattına demir atan Gözte-
pe’de gözler şimdiden devre 
arasına çevrildi. Sarı-kırmı-
zılılarda hem yönetim hem 
de taraftarlar, ara transfer 
dönemini bekliyor. Gözte-
pe’de Başkan Mehmet Sepil, 
8 maçta 5 puanla yetinen 
takımın devreye kadar 
kalan 11 haftada maksi-
mum puanı toplayarak kısa 
devre arasına iyi bir yerde 
girmesini istiyor. Mehmet 
Sepil ve kurmayları, ara 
transfer döneminde kadroda 
yapılacak operasyonla ilgili 

takımın performansına göre 
karar verecek. Son oynadığı 
4 maçını kaybeden Gözte-
pe, toparlanıp ilk yarıyı iyi 
bir konumda bitirirse ara 
transfer döneminde kadroda 
yapılacak operasyon sınırlı 
kalacak. Göztepe’de 
kötü gidiş sürerse ise 
takıma büyük neşter vu-
rulacak. Sezon başından 
beri kurulan kadronun 
ve yapılan yabancı 
transferlerin çok yeter-
siz olduğunu savunan 
Göztepeli taraftarlar ise 
ikinci yarıda düşme kor-
kusu yaşanmaması için 
devre arasında takımın 
konumu ne olursa olsun 

yönetimden iyi transferler 
bekliyor. Göztepe, ligde milli 
aradan sonra pazar günü 
Kasımpaşa’yla deplasmanda 
oynayacağı maça 3 puanla 
çıkış başlatma parolasıyla 
hazırlanıyor.

İSVİÇRE’NİN Basel 
takımında başlayan 
profesyonel kariyerinde, 

Almanya’da Bayer Leverkusen 
ile Hoffenheim gibi önemli 
takımlarda forma giyen, Tür-
kiye’de Galatasaray’la şampi-
yonluklar yaşayan, İsviçre Milli 
Takımı’nda 60 kez sahaya çıkan 
ve şimdi ise TFF 1. Lig’de MKE 
Ankaragücü’nü şampiyonluğa 
taşımayı hedefleyen Eren Der-
diyok, açıklamalarda bulundu. 
2008 yılında ilk kez İsviçre A 
Milli Takımı’nın formasını 
giyen Eren Derdiyok, o dönem 
Türkiye’yi tercih etmediğinden 
dolayı eleştirilere uğradığını 
aktardı. Yaşanan süreci anlatan 
Derdiyok, “Ümit Milli Takım 
seçmeleri için Türkiye’den 
bizlere yazı geldi. Seçmelere 
en az 20-30 oyuncu çağrıldı 
ve aralarından sadece 1-2 kişi 
seçeceklerdi. Ben de o dönem 
İsviçre Ümit Milli Takımı’nda 
5 maçta 9 gol atmış, kendimi 
ispatlamışım. Tabii doğal olarak 
seçmeye gitmedim. A Milli 
Takım seviyesinde ise tercih 
hakkım yoktu çünkü sadece 
İsviçre Milli Takımı’ndan teklif 
vardı. Bende kabul ettim. Ter-
cih şansım olsaydı Türk Milli 
Takımı için oynamak isterdim. 
Böyle bir seçim hakkı olmadığı 
için doğal olarak İsviçre Milli 
Takımı’na gittim.” ifadelerini 
kullandı.

EURO 2008 çok başkaydı
Eren Derdiyok, 2008 Avru-
pa Futbol Şampiyonası’nda 
(EURO 2008), A Milli Ta-
kım’ın İsviçre’yi 2-1 yendiği 
maçtaki hislerini anlatarak, 

“Turnuvanın en genç oyuncu-
suydum. Birinci santrforumuz 
ilk maçta sakatlanınca, hocamız 
beni ilk 11’de oynattı Türki-
ye karşısında. Çok farklı bir 
duyguydu gerçekten. Ev sahibi 
olmamıza rağmen statta Türk 
taraftarlar daha çoktu. Son 
dakikada Arda Turan gol atmış 
ve Türkiye kazanmıştı. Maçtan 
sonra üzüleyim mi sevineyim 
mi bilemedim.” diye konuştu. 
Ay-yıldızlı ekibe o günkü tek 
golü atan Türk asıllı bir diğer 
futbolcu Hakan Yakın’a pası 
kendisinin verdiğini hatırlatan 
33 yaşındaki oyuncu, “Şu an 
Almanya’da veya başka ülke-
lerde, oranın milli formasını 
giyen Türk oyuncular var. Ben 
şahsen gurur duyuyorum. Me-
sut Özil, Almanya’yla Dünya 
Kupası aldı. Bizden biri bunu 
başardı. Bu güzel bir şey. Tabii 
başka ülkelerde oynayan Türk 
oyuncuları milli takımımız için 
kullanabilseydik daha güzel 
olurdu.” şeklinde konuştu.

Ligimizde yabancı 
futbolcu sevdası var
Eren Derdiyok, 
taraftarların özellikle 
yabancı santrforlara 
gösterdiği toleran-
sı yerli oyunculara 
göstermediğini 
savundu. Golcülerin 
bazen şansız dönem-
lerden geçtiğini ve 
bu dönemde sabırlı 
olunması gerektiğini 
aktaran Derdiyok, 
“Şöyle bir gerçek var, 
gerçekten ligimizde 
yabancı futbolcu 

sevdası var. Yabancı golcüye 
tolerans da fazla oluyor. Biz bir 
gol kaçırıyoruz 5 hafta konuşu-
luyoruz. Diğer taraftan yabancı 
santrfor 5 pozisyonda bir gol 
atıyor, bulutların üstüne çıkarı-
lıyor. Maalesef ülkemizde böyle 
bir şey var.” değerlendirme-
sinde bulundu. Türkiye’de en 
beğendiği golcünün, bir dönem 
Kasımpaşa’da birlikte forma 
giydiği ve şimdi Öznur Kab-
lo Yeni Malatyaspor için ter 
döken Adem Büyük olduğunu 
söyleyen Eren Derdiyok, “Milli 
takıma seçilmemesi hocaların 
kararı, saygı duymak gerekiyor 
ama Süper Lig’de en fazla gol 
atan yerli oyuncuydu. Adem’i 
çok iyi tanıyorum ve o da milli 
formayı hak ettiğini düşünü-
yor.” açıklamasında bulundu. 
Bir golcü olarak Galatasaray’da 
Wesley Sneijder’le oynamanın 
avantajını yaşadığını anlatan 
Eren Derdiyok, kariyerinde 
beraber forma giydiği en iyi fut-
bolcuların ise Leverkusen’den 
eski takım arkadaşları Toni 
Kross, Arturo Vidal ve Re-

nato Agusto’nun 
olduğunu dile 
getirdi. Kariyerin-
de unutamadığı 
karşılaşmanın, 
İsviçre formasıyla 3 
gol attığı ve 5-3 ka-
zandıkları Almanya 
maçı olduğunu 
anlatan Derdiyok, 
en zorlandığı kaleci 
olarak Gianluigi 
Buffon’u, savunma 
oyuncu olarak da 
ise Thiago Silva’yı 
gösterdi.

Milli Takım’ı çok istemişti!
MKE Ankaragücü’nün tecrübeli golcüsü Eren Derdiyok, geçmişte A milli 
takım tercihini Türkiye’den yana yapmayı istediğini ancak böyle bir teklif 

gelmemesi nedeniyle İsviçre için oynadığını kaydetti

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira’nın kariyeri boyunca çıktığı derbi maçlar-
daki performansı göz kamaştırıyor. Portekizli hoca 22 derbinin 12’sini kazandı. Perei-
ra daha önce Trabzon’a karşı Fenerbahçe’nin başında çıktığı iki maçı da kazanmıştı

Palmeiras yetkilileriyle, Marcao’nun temsilcileri, Brezilya’nın 
Madalena bölgesindeki Rua Mourato Coelho isimli mekanda 
buluşarak prensip anlaşmasına vardı. Galatasaray’a da 10 

milyon Euro’luk teklif yapılmasına karar verildi

Göztepe devre arasını bekliyor

LARLARiiN N iiCCiiNN  
KARAR CIKTIKARAR CIKTI

GALATASARAY’IN Brezilyalı savunmacısı 
Marcao’ya yapılacak teklifin detayları belli oldu. 
Sambacı’yı Ocak ayında mutlaka renklerine bağ-

lamak isteyen Palmeiras Kulübü, Marcao’nun temsilci-
leriyle bir araya geldi. Buluşma, Brezilya’nın Madalena 
bölgesindeki Rua Mourato Coelho isimli mekanda 
gerçekleşti. Tarafların burada yıllık ücret ve detaylar 
konusunda prensip anlaşmasına vararak el sıkıştığı 
öğrenildi. Marcao’yu ikna eden Palmeiras cephesi, şim-
di de bonservis için Galatasaray Yönetimi’ne teklifte 
bulunacak. Son buluşmada 10 milyon Euro‘luk teklif 
üzerinde mutabakat sağlandığı öğrenildi. Eğer Sarı-Kır-
mızılılar bu teklifi olumlu karşılamazsa, para artı takas 
formülünün devreye sokulacağı, bu doğrultuda birkaç 
ismin şimdiden belirlendiği de gelen haberler arasında.

Ülkesine dönmeyi çok istiyor
Takım arkadaşı Kerem’e saha içinde yaptığı saldırı 
sebebiyle TFF’den 8 maç men, Galatasaray’dan da 
150 bin Euro para cezası alan Marcao, iki tarafa da 
bedel ödemesi sebebiyle büyük hayal kırıklığı yaşamış-
tı. Sonraki süreçte özür dileyen ve affedilen, Avrupa 
Ligi’nde çok iyi bir performans sergileyen, ligde de 
cezasının bitmesini bekleyen Marcao’nun, ülkesine 
dönmeyi çok istediği ifade ediliyor. Transferin bundan 
sonraki sürecine Galatasaray Yönetimi ve teknik he-
yet karar verecek. Sarı-Kırmızılılar’ın, 15 milyon Euro 
altındaki bir rakama çok sıcak bakmadığı öğrenildi.

MARCAO 10 MiLYONMARCAO 10 MiLYON

SEZONUN ilk derbisin-
de pazar akşamı Trab-
zonspor ile deplasmanda 

karşılaşacak olan Fenerbahçe 
‘de tüm hesaplar galibiyet üze-
rine kurulmuş durumda... Sarı 
lacivertliler bu maçı kazanarak 
zirvede kalmayı hedeflerken 
teknik patron Vitor Pereira’nın 
derbi karnesi herkesin cesare-
tini artırıyor. Pereira kariyeri 

boyuncu Porto, Olympiakos, 
Fenerbahçe ve Çin’in Shenhua 
takımlarında toplam 
22 derbi maça çıktı. 
Portekizli teknik adam, 
bu derbilerin 12’sinden 
zaferle ayrılmayı ba-
şardı. Portekizli teknik 
adam bu derbilerin 
sadece 4’ünden puansız 
olarak ayrıldı. Pereira, 

pazar günü konuk olacağı Trab-
zonspor’a karşı ise kariyerinde 

2 kez Fenerbahçe’nin 
başında sahaya çıktı. Pere-
ira bu maçların ikisinden 
de galip çıkmayı başardı. 
Fenerbahçe camiasının 
şu andaki tek isteği Vitor 
Pereira’nın derbi maçlar-
daki performansının pazar 
akşamı da devam etmesi.

Vitor Pereira umut veriyor



Avcılar’da mart ayından bu 
yana hizmet veren Karınca 
Kararınca Derneği, kapıla-

rını Damga’ya açtı. Dernek Başkanı 
Kahraman Necat Ürkmez, yaptıkları 
çalışmalara ilişkin önemli bilgiler 
paylaştı. Her zaman sosyal sorumlu-
luk bilinciyle hareket ettiklerini ifade 
eden Ürkmez, “Biz Karınca Kararın-
ca Derneği olarak nerede bir eksiklik 
varsa onu tamamlamak niyetindeyiz. 
Nerede yardıma muhtaç birisi varsa 
onun yanında olmak niyetindeyiz. 
Dernek olarak bizim birincil amacı-

mız çocuklarımızı, yardıma muhtaç-
ları, yalnız bırakmamak. Bu anlamda 
bir dernek olduğumuz gibi iyilik 
hareketi olduğumuzu da söyleyebili-
rim” şeklinde konuştu.

400 çocuğa destek verdiler
1 ve 18 yaş arasındaki annesini baba-
sını yitirmiş, yetim ve öksüz çocuklara 
yardım ettiklerini anlatan Ürkmez, 
“2021’in mart ayında çıktığımız 
bu yolda şimdiye kadar çok sayıda 
çocuğumuza elimizi uzattık. Babasız, 
annesiz ailelerimizin çocuklarına el-

bise ve gıda yardımı yapıyoruz. Büyük 
market zincirlerinin hediye çekleriyle 
yine bu çocuklarımızın ihtiyaçlarını 
gideriyoruz” dedi. Şu ana kadar 400 
çocuğa destek verdiklerini de kay-
deden Ürkmez, “Biz çocuklarımızın 
bugüne kadar olduğu gibi yarın da 
bu şekilde yanlarında olacağız. Değil 
400 isteriz ki bin 400 çocuğumuzun 
yanında olabilelim. Onun için de her-
kesin desteğini bekliyoruz” ifadelerini 
kullandı.

10 mahallede hizmet veriyoruz

Şimdiye kadar çok sayıda iş insa-
nından destek aldıklarını ve kurban 
kestirerek yetim ve öksüz çocuklara 
et yardımı yaptıklarını kaydeden Ürk-
mez, “Bu bizi mutlu eden bir iş. Şu 
an Avcılar’ın 10 mahallesinin tama-
mında bu anlamda hizmet veriyoruz. 
Dernek olarak herkesin desteğine da 
talibimiz. Bir alt, üst sınırımız yok. 
Okul eşya gereci olur, et olur, gıda 
veya elbise olur. Bütün kardeşlerimi-
ze destek verecek herkesten yardım 
bekliyoruz” dedi.
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7’DEN 70’E ANMA

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

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

Cumhurbaşkanı yazdı

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

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

Tek bir duygumuz vardı

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

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

Kitaba övgü

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

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

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

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

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

10 Temmuz 2020 tarihindeki müjdesiyle müze statüsünden
tekrar cami hüviyetine kavuşan Ayasofya hakkında; yayım-

lanmış yazı, yorum ve şiirlerle, gazete manşetlerine yansı-
yan haberlerden derlenen muhteşem mabedin yüz yılını
anlatan “Basının Gözünden Ayasofya” kitabı yayımlandı

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

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

YENİ UFUKLAR AÇACAK
Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu Baş-
kanı Prof. Dr. M. Zahid Sobacı, eser hak-
kında “İstanbul’un fethi nasıl tüm insanlık
için bir dönüm noktası olmuş ise
Fethiye Camii olarak anılan Ayasof-
ya’nın 10 Temmuz 2020 tarihinde
yeniden ibadete açılarak, aslına rücu
etmesi de tarihin kırılma anlarından
biri olarak kayıtlara geçmiştir. Basın
İlan Kurumumuzca hazırlanan bu
kitap, Ayasofya Camii’nin tarihine
basının gözünden bakmanızı sağla-
yacak. Nitekim Ayasofya Camii her

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

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

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

BİK Genel
Müdürü 

Rıdvan Duran

M. Zahid Sobacı

14 EKİM 2021 PERŞEMBE

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

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

Yolunuz açık olsun Rumeliler

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

Gurur yaşadık

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

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

İstanbul Rumeli
büyük bir aile

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

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

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

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

Amine GülşeAmine GülşeAmine GülşeAmine GülşeAmine GülşeAmine GülşeAmine GülşeAmine Gülşe
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kızıyla 
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Amine Gülşe

Rumelı unıveRsıtesı
727 gencı 
mezun ettı

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

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

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

Üsküdar
servisleri
denetledi

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

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

sırasında servis sürücü Sertan Zurnacı'ya eh-
liyetinin geçerlilik süresini geçmesinden dolayı
580 lira ceza kesildi. Zurnacı, "Cezayı yedik.
Ne olduğunu ben de tam anlamadım. Ehliye-
tin geçerlilik süresi dolmuş" diye konuştu.

kızıyla 
meşgul

İstanbul Rumeli Üniversitesi Mütevelli
Heyet Başkanı Hilal Balcı, mezuniyet
töreninde yaptığı konuşmada, genç-
lere seslendi. Balcı, “Bizlere bu heye-
canı ve gururu yaşattığınız için sizlere
ayrıca teşekkür ediyorum. Meslek ha-
yatınızda hedef ve ideallerinize sıkı
sarılarak yol almanız en büyük dile-
ğimdir. Sizlere tavsiyem bölümünüz
veya mezuniyet dereceniz ne olursa
olsun mesleğinizi severek yapın. Ba-
şarının en güzel yolu sevgidir. Empati
kurun eleştirilmekten korkmayın, ken-
dinizi her zaman geliştirin ve hedefle-

rinizden şaşmayın. En önemlisi
de idealleriniz. Unutmayın

hedefe giden yolu ide-
alleriniz belirleye-

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

raki hayatı-
nızda hepinize

büyük başarılar
diliyorum” ifadele-

rini kullandı.

İdeallerinizden
vazgeçmeyin

İGD Başkanı 
Mehmet Mert de 
yeğeni Nazlıcan

Mert'in mezuniyet
sevincini paylaşan
isimler arasında 

yer aldı.

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

Avcılar Karınca Kararınca Derneği Başkanı Kahraman Necat Ürkmez, derneğin faaliyetlerine ilişkin Damga’ya 
konuştu. Sosyal sorumluluk bilinciyle yola çıktıklarını kaydeden Ürkmez, “Annesini, babasını kaybetmiş, 

yetim ve öksüz çocuklarımıza elbise anlamında gıda anlamında yardım ediyoruz. Şimdiye kadar 400 çocu-
ğumuzun yanında olduk. Bundan sonra da aynı doğrultuda çalışmalarımıza devam edeceğiz” diye konuştu

Başakşehir Belediyesi, market ve fırınlarda dene-
timler gerçekleştirdi. Zabıta ekipleri, ürünlerin fiyat, 

gramaj ve son kullanma tarihlerini kontrol etti
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Başakşehir’de fi yat denetimi

İNSANLARIN İKİ YÜZÜ VARDIR!
İtalyan şef Danilo Zanna ile 9 
yıllık evliliğini bitirme kararı 

aldığını açıklayan Tuğçe Demir-
bilek, yayınladığı, “Hiçbir şeye 
şaşırma. Hakikatin de, insanla-
rın da iki yüzü vardır...” mesajı 
ile kafaları karıştırdı. Demirbi-
lek’in bu paylaşımı takipçileri 

tarafından Zanna’ya gönderme 
olarak yorumlandı

İTALYAN şef Danilo Zanna, 2012 
yılında Tuğçe Demirbilek ile hayatını 
birleştirmişti. 8 yaşında Zeno Tibet 
adında oğulları olan çiftin yolları-
nı ayırdıkları konuşuluyordu. İkili 
hakkında ortaya atılan iddialar doğru 
çıktı. Çiftin, boşanma kararı aldığı 
öğrenildi. Zanna ile 9 yıllık evliliğini 
bitiren Tuğçe Demirbilek, önceki 
gün Instagram hesabından yayın-
ladığı mesaj ile kafaları karıştırdı. 
Demirbilek’in “Hiçbir şeye şaşırma. 
Hakikatin de, insanların da iki yüzü 
vardır...” notunu paylaşması, “Danilo 
Zanna’ya gönderme mi yapıyor?” 
sorusunu akıllara getirdi. Söylentileri 

doğrulayan ikili, geçtiğimiz hafta 
yayınladıkları ortak açıklamada şu 
ifadelere yer vermişti: “Kamuoyuna 
duyuru... Bugün hakkımızda çıkan 
ayrılık haberi ile ilgili bir açıklama 
yapmayı gerekli ve uygun gördük. 
Son zamanlarda yaşadığımız bazı 
fikir ayrılıklarımızı çözüme ulaştı-
ramadığımız için bir ayrılık kararı 
aldığımız doğrudur. Başta oğlumuz 
Zeno Tibet’in daha sonra bizlerin 
yıpranmaması adına sevgilisi basın 
mensubu arkadaşlarımızdan konuyla 
alakalı olarak hassasiyetlerini rica 
ederiz. Tüm ilgi ve alakanız için 
teşekkür ederiz.”

Avcılar Karınca Kararınca Derneği’nin 7 kişi Avcılar Karınca Kararınca Derneği’nin 7 kişi 
asil üye olmak üzere 20 yönetim kurulu asil üye olmak üzere 20 yönetim kurulu 
üyesi bulunuyor. Dernek Başkanı Kahraman üyesi bulunuyor. Dernek Başkanı Kahraman 
Necat Ürkmez, “Benimle beraber bütün Necat Ürkmez, “Benimle beraber bütün 
arkadaşlarım, çocuklarımıza iyilik için canla arkadaşlarım, çocuklarımıza iyilik için canla 
başla çalışmaktadır” ifadelerini kullandı.başla çalışmaktadır” ifadelerini kullandı.

ANTİK Yunan kla-
siklerinden modern 
klasiklere, Fransız 
edebiyatından Ame-
rikan edebiyatına sah-
nelediği oyunlarıyla 
seyirciden büyük ilgi 
gören İstanbul Büyük-
şehir Belediyesi (İBB) 
Şehir Tiyatroları, 7. 
Anadolu Uluslararası 
Tiyatro Ödülleri’nde 
2 ödüle layık görüldü. 

11 Ekim 2021 Pazartesi akşamı Su 
Gösteri Sanatları Sahnesi‘nde düzenle-
nen ödül törenine, İBB Genel Sekreter 
Yardımcısı Şengül Altan Arslan, Daire 
Başkanlığı Genel Koordinatörü Figen 
Ayhan Karakelle’nin yanı sıra birçok 
sanatçı, gazeteci ve eleştirmen katıl-
dı.  Çağdaş Gösteri Sanatları Merkezi 
(ÇGSM) bünyesinde “Şehir Yazarları-
nı Arıyor” adlı yeni yazarlar projesini 
faaliyete geçiren İBB Şehir Tiyatroları 
Genel Sanat Yönetmeni Mehmet 
Ergen Yılın En Etkili Hareketi Ödü-
lü’ne layık görüldü. Dramaturg olarak 
Hatice Yurtduru, eğitim ve yazın ala-
nında tiyatro sanatına kattığı değerler 
nedeniyle Başarı Emek Ödülü’ne layık 
görüldü.

İBB tiyatrosuna ödül

İlçe genelinde yol yenileme çalışmalarına 
devam eden Esenyurt Belediyesi, Osmangazi 
ve Battalgazi Mahallesi’nde bulunan Ahmet 
Haşim Caddesi’nde asfalt serimi gerçekleştirdi. 
İlçe genelindeki cadde ve sokakların bakım ve 
onarım çalışmalarını sürdüren Esenyurt Bele-
diyesi, yolları yenilemeye devam ediyor. Fen 
İşleri Müdürlüğü, alt yapı çalışması tamamlanan 
Battalgazi ve Osmangazi Mahallesi’ndeki Ahmet 
Haşim Caddesi’ni yeni asfalt ile kapladı. Ahmet 
Haşim Caddesi’nde asfalt çalışmasının yapılma-
sından memnun olduğunu ifade eden Osmanga-
zi Mahalle Muhtarı Mustafa Aslan ile Battalgazi 
Mahalle Muhtarı Nametullah Arslan, Esenyurt 
Belediyesi’ne teşekkür etti. Ekipler, Esenyurt’un 
yollarını yenilemek için çalışmalarına ara verme-
den devam ediyor.

ESENYURT
asfaltlanıyor

BAŞAKŞEHİR Belediyesi, 
son günlerde gündemden düş-
meyen fiyat artışlarına karşı 
denetimleri artırdı. İlçe gene-
lindeki marketler ve fırınlarda 
denetim yapan Zabıta Mü-
dürlüğü ekipleri, ürünlerdeki 
fiyat artışı ile reyon ve kasa 
fiyat değişikliklerinin yanında 
paketli ürünlerin gramajını 
ve son kullanma tarihlerini 
tek tek kontrol etti. Yapılan 

kontrollerde, ürünlere ait 
kayıtlı fiyat bilgileri ile market 
reyonlarındaki güncel fiyat 
bilgileri ekipler tarafından 
karşılaştırdı. Yapılan kont-
rollerde olağandışı fiyat artışı 
tespit edilmesi durumunda, 
söz konusu işletme hakkında 
tutanak tutularak Ticaret Ba-
kanlığı’na iletiliyor. Başakşe-
hir Belediyesi Zabıta Müdür-
lüğü ekipleri, serbest rekabet 

ve piyasa koşullarına aykırı 
hareket ederek tüketicilerin 
mağduriyetine neden olan 
işletmeler hakkında vatandaş-
ların da Ticaret Bakanlığı’nın 
Alo 175 Tüketici Danışma 
Hattını arayarak şikâyetlerini 
iletebileceklerini ifade etti.

Küçükçekmece’de başkanlık turnuvası
KÜÇÜKÇEKMECE Belediyesi 
tarafından Yeşilova Kemal 
Aktaş Stadı’nda düzenlenen 
U16/U18 Başkanlık Turnuvası, 
46 takım ve 900 sporcunun 
kıyasıya mücadelesine sah-
ne oldu. Dereceye girenlere 
madalyaları Küçükçekmece 

Belediye Başkanı Kemal Çebi 
tarafından verildi. Turnuvaya 
katılan tüm sporcuları tebrik 
eden Küçükçekmece Belediye 
Başkanı Kemal Çebi, sporun 
tüm branşlarına ve sporculara 
desteklerinin her zaman devam 
edeceğini ifade etti. 
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