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Bana balık 
tutmayı öğret
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Sosyalistler 
kazandı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya,
Atatürk Kültür Merkezi

(AKM), binasının 29 Ekim'de açıla-
cağını açıkladı. Yerlikaya, açılış öncesi
AKM'deki son hazırlıkları İBB Baş-
kanı Ekrem İmamoğlu, İl Kültür ve
Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz ve
Proje Mimarı Murat Tabanlıoğlu ile
birlikte yerinde inceledi. Yerlikaya, "29
Ekim'de Cumhurbaşkanımız Sayın
Recep Tayyip Erdoğan tarafından
açılacak olan Atatürk Kültür Merke-
zi'nin çevre düzenlemesiyle ilgili son
hazırlıkları yapıyoruz" dedi. 
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29 EKİM’DE AÇILACAK

Açılış öncesi AKM’de
inceleme yaptılar

Artvin’de esnaf ziyaretleri ger-
çekleştiren İYİ Parti Genel Baş-

kanı Meral Akşener, erken seçim
tahmininin sorulması üzerine, "Şu gün
seçim olur gibi bir öngörüm yok. Ama
vatandaş seçim istiyor. Erken veya geç,
2023’te seçim olduğunu varsayın, son
zamanlarda yandaş medyaları izleyin,
24 saat taş atılıyor bizlere. Bunun an-
lamı, seçimin kaybedildiğini fark etmiş
olmaları. Ondan dolayı oluyor bunlar.
Saldırı, hakaret arttıkça bilin ki seçim
gitti attaya” ifadelerini kullandı.
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Hakaret arttıkça 
seçim gitti attaya!

VATANDAŞ SEÇİM İSTİYOR

30 Haziran'da yayımlanan ta-
sarruf tedbirleri kapsamında

kamu kurumlarının gazete alımları
yasaklandı. Gazete abonelikleri de
iptal edilirken, ilan ve reklamlara da
kısıtlama getirildi. Bu karar basına
vurulmuş büyük bir darbe olarak de-
ğerlendirildi. Yaklaşık 2 buçuk ay
önce alınan bu kararın ardından,
AK Parti ve MHP İBB Grubu, ver-
diği önergede İBB'nin kararlarının
halka gazeteciler aracılığıyla duyu-
rulmasını talep etti. Önergede, bu
yolla gazetelere katkı sağlanmasının
amaçlandığı belirtildi. Önergeyi de-
ğerlendiren CHP'li Tarık Balyalı,
"Biz bu önergeye ilkesel olarak karşı
değiliz. Fakat bu işin hukuki boyutu
nedir bilmiyoruz. Bütçe olarak da
bir soru işareti var" dedi. AK Partili
Faruk Gökkuş ise aynı kararı İzmir
Büyükşehir Belediye Meclisi'nin al-
dığını belirterek, "Biz İzmir'den esin-
lendik" diye konuştu. Karar, oy
birliği ile hukuk ve bütçe komisyo-
nuna havale edildi.
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BU NE PERHİZ BU NE
LAHANA TURSUSU!

BU İŞİN HUKUKİ 
BOYUTU NEDİR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan, Cumhurbaşkanlığı Külliye-

si'nde işçilerle buluşma gerçekleştirdi.
Erdoğan "Hayata İETT'de işçi olarak

başlamış, daha sonra kendi işini kur-
muş, siyasetin her kademesinde bulun-
muş, Büyükşehir Belediye Başkanlığı,
Başbakanlık, Cumhurbaşkanlığı ma-
kamlarına gelmiş bir kardeşinizim.
Evine helal rızık götürmenin ver-
diği manevi hazzı çok iyi biliyo-
ruz" diye konuştu. I SAYFA 7
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UEFA Şampiyonlar Ligi C Gru-
bu'nda bu akşam Almanya temsil-

cisi Borussia Dortmund'u konuk edecek
Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki 225'inci
mücadelesine çıkacak. Vodafone Park'ta
19:45'te başlayacak karşılaşmayı İspanyol
hakem Antonio Mateu Lahoz yönetecek.
Geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi ve
UEFA Avrupa Ligi ön eleme turlarında
elenen siyah-beyazlı ekip, Avrupa Kupa-
ları'nda oynadığı son 5 maçta 3 yenilgi,
1'er beraberlik ve galibiyet aldı. I SAYFA 15
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BIZE BIR OZUR 
BORCUNUZ VAR!

VELİLERDEN İBB VE AVCILAR BELEDİYESİNE OKUL TEPKİSİ

Silivri'de meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından riskli
görülerek eğitime son verilen Avcılar'daki Alsancak İlkokulu ile bitişiğindeki
Alsancak Ortaokulu binasının yeniden yapılabilmesi için gereken ruhsat
belediyeler arasındaki anlaşmazlık nedeniyle çıkmadı. Durumu protesto
eden veliler okul bahçesine, “Okulumuzun yapımını 2 yıldır geciktiren
Avcılar Belediyesi ve İBB'den özür bekliyoruz” yazılı pankartlar astı

Gümüşpala Mahallesi'nde eğitim veren Al-
sancak İlköğretim Okulu 17 Ağustos 1999

depreminde hasar gördü. Güçlendirme çalışması
yapılan okul, 26 Eylül 2019 tarihinde Silivri'de mey-
dana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremden de etki-
lendi. Okulun yıkılarak yenisinin yapılmasına karar
verildi. 2 yıl önce, 478 öğrencili Alsancak İlkokulu
öğrencilerinin 800 öğrencili Ömer Seyfettin Orta-
okulu'na, 477 öğrencili Alsancak Ortaokulu öğren-
cilerinin ise 648 öğrencili Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi'ne yönlendirilerek okullarda ikili eği-
time geçmeleri kararlaştırıldı. Okul arsasının Avcılar
Belediyesi ile İBB'den hangisine ait olduğu konu-
sundaki anlaşmazlık nedeniyle bir adım atılamadı. 
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GÖLCÜK VE SİLİVRİ
DEPREMİNDE HASAR GÖRDÜ

İBB ve Avcılar Belediyesi okulun bulunduğu
alanın kendilerinde olmadığını savunurken,

bu konuda geçmişte açılan dava henüz sonuçlana-
madı. İstanbul Valiliği yeni inşaat için okulun hangi
kuruma ait olduğunun belirsiz olması ve gerekli izin
alınamaması nedeniyle adım atamadı. Yeni eğitim-
öğretim yılından birkaç gün önce veliler okul
önünde toplanarak basın açıklaması ile seslerini
duyurmaya çalıştı. Bu konudaki haberlerin ardından
henüz bir sonuç alınamazken, Gümüşpala Mahallesi
Sakinleri imzası ile Alsancak İlkokulu bahçesi ile
Kuruçeşme Altgeçidi'ne "Okulumuzun yapımını 2 yıl-
dır geciktiren Avcılar Belediyesi ve İBB'den özür
bekliyoruz" yazılı pankartlar asıldı. I SAYFA 4
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İKİ BELEDİYE DE OKUL 
ARSASINA SAHİP ÇIKMIYOR!

Velilerden Fatma Demir Kılıç, çocuklarının evlerinin yanındaki okul yerine uzakta, yaşça büyük 
öğrencilerin kullandığı binalarda eğitim görmek zorunda kaldığını belirtti. Veli Nilay Uçan ise "İki
belediyenin anlaşmama durumu varmış. İmzaya kaldığı söyleniyor. Biz okulumuzu istiyoruz" dedi.

OKULUMUZU İSTİYORUZ!

MHP lideri Bahçeli, köşe yazarı
Yılmaz Özdil için Mil-Diyanet

Sen üyeleri tarafından yapılan "Ce-
naze namazı kılınmasın" şeklindeki
çağrı hakkında açıklamada bulundu.
Bahçeli, "Onun ölüsü camiye girme-
meli, bunun cenaze namazı kılınma-
malı çağrıları
Allah’ın rahmet
ve merhametiyle
ters düşmektir. El-
bette böylesi bir
tablonun sonu
uçurum, sonucu
felakettir" dedi.
Yılmaz Özdil de
Bahçeli'ye teşek-
kürlerini iletti. 
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Devlet Bahçeli 
Özdil’e sahip çıktı

MİL-DİYANET SEN’E TEPKİ

Devlet Bahçeli

Saadet Partisi Genel Başkanı
Temel Karamollaoğlu, Anka-

ra'da tedavi altına alınan Saadet Par-
tisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı
Oğuzhan Asiltürk'ün sağlık durumu
hakkında, "İnşallah birkaç gün içinde
daha iyi bir nok-
taya geleceğini
ümit ediyorlar.
Şimdilik bir mü-
şahede altında.
VIP serviste, nor-
mal bir bakım al-
tında. Anladığım
kadarıyla oksijen
veriliyor" dedi. 
I SAYFA 7
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Oğuzhan Asiltürk
müşahade altında

KARAMOLLAOĞLU AÇIKLADI

Temel Karamollaoğlu

İstanbul Büyükşehir Belediye-
si'nin İstanbul'da faaliyet göste-

ren çiçekçilerin Alibeyköy'de bulunan,
mezat ve seralarının olduğu alandan
çıkarmak istemesi üzerine, kooperatif
önünde bulunan çiçekçiler İBB'yi al-
kışlarla protesto etti. Ahmet Polat
S.S. Çicekçilik Pazarlama Kooperatif
Başkan Yardımcısı Ahmet Polat,
"Şuan avukatımız yürütmeyi dur-
durma kararını aldı" dedi. I SAYFA 5
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YÜRÜTME DURDURULDU

Çiçekçilerden 
alkışlı protesto

Son günlerde kira fiyatların-
daki anormal artışların durdu-

rulması için hükümet hareket
geçerek ev kiralama şirketleri mode-
line yöneldi. İstanbul Emlakçılar
Odası Başkanı Nizamettin Aşa, yeni
modelin 1 yıl içinde hızlı bir şekilde
uygulamaya geçeceğini ve fiyatlar-
daki balonun bu sayede ineceğini be-

lirtti. Aşa,
"Oldukça
olumlu bir ge-
lişme. Zaten
dünyada olan
bir şey bu. Bizde
de yapılıyordu,
ilk defa yapıla-
cak bir şey
değil" dedi. 
I SAYFA 9
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BALON PATLAYACAK

Fahiş fiyatlara 
karşı yeni model

Nizamettin Aşa

Motosikleti
için ödül
verecek

Sayfa 3

Cumhurbaşkanlığı'nın tasarruf
tedbirleri kapsamında kamu

kurumlarının gazete aboneliği
ve ilan verme yetkisini elinden

almasının ardından, İBB AK
Parti Meclis Grubu, verdiği ön-

erge ile İBB kararlarının
gazeteler vasıtasıyla halka

duyurulmasını talep etti MECLİS’TE
ARIZA 
ÇIKTI!
I SAYFA 8

Sancaktepe'de Suriye uyruklu anne ve 11 ya-
şındaki kız çocuğunu yaşadığı eve giren 3 kişi

evdekilere işkence etti, ziynet eşyalarını çaldı. Şüp-
helileri "Bizim evde çok altın var" diyerek azmettir-
diği öğrenilen evin büyük kızı gözaltına alındı
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BİZİM
EVDE 
ALTIN
VAR!

Recep
Tayyip
Erdoğan

Esenyurt Belediyesi’nin Üniversite
Hazırlık kurslarında eğitim alarak üni-

versiteye yerleşen öğrencilerle kahvaltı progra-
mında bir araya gelen Başkan Bozkurt, “Benim
siyaset yapma nedenim siz gençlersiniz. Sizden
daha değerli bir şeyimiz yok çünkü. Birbirinizle lüt-

fen barışık olun, ötekileştirmeyin. Tercihleriniz sizin
arkadaşınızla kavga etmenize, ayrışmanıza sebep

olacak bir şey değildir. Geriye çalışmak, üretmek,
hakça paylaşmak kalıyor” diye konuştu. I SAYFA 9

SiYASET YAPMA
NEDENiMSiNiZ!

çKemal
Deniz
Bozkurt

BEN DE HAYATA İŞÇİ 
OLARAK BAŞLADIM

KARTAL
AVRUPA İÇİN
UÇUŞA HAZIR
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E rkeklerde en sık görülen ikinci kan-
ser olan prostat kanseri günü-
müzde giderek yaygınlaşıyor.

Özellikle 50 yaşından sonra görülme sık-
lığı artan ve her 7 erkekten 1’inin kapısını
çalan prostat kanserinin sebebinin kesin
olarak bilinmemekle birlikte obezitenin,
kolesteroldan zengin batı tipi beslenme-
nin ve genetik faktörlerin riski artırdığını

vurgulayan Acıba-
dem Üniversitesi
Maslak Hastanesi
Minimal İnvaziv ve
Robotik Üroloji
Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Ali Rıza
Kural “Prostat kan-
seri sinsice ilerle-
diği ve başlangıçta
hiçbir hastada hiç-
bir yakınmaya yol
açmadığı için ileri
evrede karşımıza

çıkıyor. Bu nedenle ailesinde baba veya
kardeşinde prostat kanseri olanların, ay-
rıca ailesinde meme kanseri olanların ge-
netik olarak risk arttığından 40 yaştan
itibaren; yoksa 50 yaşından itibaren erken
tanı için her yıl serum PSA (prostat spesi-
fik antijen) tayini ve parmakla rektal mua-
yene (PRM) yaptırması erken teşhis için
kritik önem taşıyor” diyor. Prof. Dr. Ali
Rıza Kural, Eylül ayı Dünya Prostat Kan-
seri Farkındalık Ayı ve 15 Eylül Dünya
Prostat Kanseri Farkındalık Günü kapsa-
mında yaptığı açıklamada, en sık sorulan
8 soruyu yanıtladı, önemli uyarılar ve
önerilerde bulundu.  

SORU: Prostat kanseri tanısı için sadece
PSA baktırmak tek başına yeterlidir deni-
yor. Parmakla yapılan muayeneyi yaptır-
mak istemiyorum. Ne yapmalıyım?
CEVAP: PSA baktırmak tabii ki önemli-
dir. Ancak az sayıda da olsa PSA’yı çok
üretmeyen saldırgan kanserler de vardır.
Ayrıca her yükselen PSA kanser var anla-
mına gelmez, başka nedenlerle de PSA
yükselebilir. Yaşa özgü PSA normal de
olsa parmakla prostat muayenesi (PRM)

bu hastalar için çok önemlidir. PSA de-
ğeri ne olursa olsun PRM’de sertlik bu-
lunması prostat kanseri şüphesi
uyandırmalı ve gerekli görüntülemelerden
sonra mutlaka biyopsi yapılmalıdır.

SORU: Bir yakınımda hiçbir şikayeti ol-
mamasına rağmen yapılan tetkiklerde
prostat kanseri saptandı ve bize sürpriz
oldu. Prostat kanseri belirti vermez mi ?
CEVAP: Prostat kanseri erken dönemde
herhangi bir yakınmaya yol açmaz. İleri
evre kanserlerde tümör kitlesinin idrar
yollarına bası yapması nedeniyle zor ve
sık idrar etme, menide kan gelme, kemik
ağrıları ve kilo kaybı olabilir. Bu nedenle
erken tanı önemlidir. Aile öyküsü varlı-
ğında 40 yaşından itibaren, yoksa 50 ya-
şından itibaren her yıl gerekli testler ve
muayeneler yapılmalıdır.

SORU: PSA değerim yüksek çıkınca gitti-
ğim doktor hemen biyopsi yapalım dedi.
Bunun üzerine telaşlandım ve ikinci bir
görüş almak için gittiğim ürolog önce
MR yapalım, sonucuna göre karar vere-
lim dedi. Ayrıca başka parametrelere de
bakacağını söyledi. Hangi yoldan gitmeli-
yim?
CEVAP:Her PSA yüksekliği prostat kan-
seri varlığı anlamına gelmez. Total PSA
ile serbest PSA değerlerini oranladığı-
mızda serbest/total oranı 0.19’dan daha
düşükse kanser şüphemiz artar. Diğer bir
ölçüm “PSA dansitesi”dir. Bu ölçümde
PSA değeri prostat hacmine bölünür ve
bulunan değer 0.15’ten yüksekse yine
prostat kanseri şüphemiz artar. Son yıl-
larda PSA’nın bir fraksiyonu olan Pro-
PSA’dan hesaplanan Phi değerinin olması
gerekenden yüksek bulunması da prostat
kanseri şüphemizi artırır. Bütün bu değer-
lendirmelerle birlikte şüphe oluştuğunda
prostatın yüksek çözünürlüklü fotoğrafı
olarak tarif edebileceğimiz Multiparamet-
rik Prostat MR’ı mutlaka çekilmeli ve ge-
rekiyorsa biyopsi yapılmalıdır.

SORU: Yapılan inceleme ve biyopsi so-
nucu bende prostat kanseri saptandı. Bi-
yopsiyi yapan doktor hemen ameliyat
önerdi. Gittiğim diğer bir doktor ise ame-

liyata veya herhangi bir tedaviye gerek
yok takip edelim dedi ? Kafam karıştı, ne
yapmalıyım?
CEVAP:Her prostat kanserli hastada
ameliyat veya diğer tedaviler gerekli olma-
yabilir. Yapılan biyopside örneklerin bir
veya ikisinde, dokunun yarısından azında
Gleason Skor 3+3:6, yani saldırgan ol-
mayan kanser varsa bu hastalar ameliyat
veya diğer yöntemlerle tedavi edilmemeli,
düzenli olarak takip edilmelidirler. Bin-
lerce hasta üzerinde yapılmış olan ve yıl-
lar süren çalışmalarda bu tümörlerin
çoğunun hastalara yaşamları süresince
zarar vermediği görülmüştür. Böyle bir
durumda Aktif İzlem yöntemi uygulana-
rak 6 ayda bir PSA tayini ve iki yıl içeri-
sinde MR çekip odaklanmış biyopsi
yapılması yeterlidir. Bu hastaların 5 yıl
içerisinde ancak yüzde 25-30’u tedavi ge-
rektirecektir. Diğerlerinde ise ömür boyu
hiçbir tedavi gerekmeyecektir.

SORU: İdrar şikayetlerim beni çok rahat-
sız etmiyor ama ileride kanser olmayayım
diye şimdiden prostat ameliyatı olmak is-
tiyorum, sakıncası var mıdır?
CEVAP:Prof. Dr. Ali Rıza Kural “İyi
huylu prostat büyümesinde genelde idrar
yolundan girerek (gland çok büyükse ro-
botik ameliyat) yaptığımız ameliyatlarda
prostatın “Transizyonel Zon” dediğimiz
bölümünü çıkartırız. Böylece idrar yolu
açılarak hastalar rahat idrar yaparlar. “Pe-
riferal Zon” dediğimiz prostatın kabuk
kısmını hastada bırakırız. Prostat kanseri
de çoğunlukla bu bölümden çıkar. So-
nuçta iyi huylu prostat ameliyatı olmak
kanser riskini ortadan kaldırmaz. Ayrıca
iyi huylu prostat büyümesi nedeniyle
ameliyat ettiğimiz özellikle genç yaştaki
hastaların PSA düzeylerini ilerleyen yıl-
larda takip ederiz ve gerektiğinde PRM
yaparız” diyor. 

SORU:Yapılan biyopside prostat kanseri
saptandı. Doktorum açık ameliyat önerdi.
“Açık ameliyatta elimle daha iyi hissediyo-
rum” dedi. Diğer bir hekim de kesinlikle
Robotik ameliyat önerdi. Ne yapmalıyım?
CEVAP: Robotik Radikal Prostatektomi
ameliyatı, son 20 yıldır giderek artan sa-

yıda uygulanmaktadır. İlk yıllarda açık
cerrahi mi yoksa robotik cerrahi mi uygu-
lanmalı sorusunun cevabı artık verilmiştir.
Kanser kontrolü açısından iki yöntem
arasında belirgin fark olmasa da idrar
kontrolü ve cinsel ereksiyonun düzelmesi
robotik ameliyatlarda belirgin şekilde
daha iyidir. Ayrıca robotik radikal prosta-
tektomi ameliyatlarında kan verilme oran-
ları yüzde 1’in altında olup, ameliyat
sonrası iyileşme hızı da 2 misli daha kısa-
dır. Artık günümüzde ameliyat öncesi her
türlü detaylı anatomik bilgiye ulaşabildi-
ğimiz için “elimle daha iyi hissediyorum”
görüşü artık geçerli değildir. Ekonomik
yönden ulaşılabiliyorsa Robotik ameliyat
tercih edilmelidir.

SORU:Vitamin kullanmak prostat kanse-
rini önler mi ?
CEVAP: Vitamin kullanma konusu yıllar-
dır çok konuşulmuştur. Özellikle Selenyum
ve E vitamininin bir dönem kullanılması
tavsiye edilmişse de “Select” çalışması
bunun bir yararının olmadığını göstermiş-
tir. Bugün prostat kanserinden sakınmak
için; bu 5 basit ama etkili önlemi almak
yani; yağdan fakir beslenmek, bol meyve ve
sebze yemek, süt ve süt ürünlerini çok fazla
tüketmemek, bol sıvı almak ve egzersiz yap-
mak önerilmektedir. Herhangi bir vitamin
veya ilacın yararı yoktur.

SORU: PSA seviyesinin yüksek olduğunu
söylediğimde eczaneden bazı ilaçlar öner-
diler. Satın aldım ama kullanma konu-
sunda tereddütteyim; kullanmalı mıyım?
CEVAP: Prof. Dr. Ali Rıza Kural “5 alfa
redüktaz inhibitörü dediğimiz ilaçlar (Fi-
nasteride, Dutasteride) özellikle prostat
boyutlarını bir miktar küçültebilirler ve
PSA düzeylerini de yarıya kadar indirebi-
lirler. Ancak bu ilaçların libidoda azalma
veya ereksiyon kusuru gibi yan etkileri
olabilir. Ayrıca PSA değerinin bu ilaçlarla
birlikte düşmesi, kanser şüphesiyle takip
ettiğimiz hastalarda yanılgıya yol açabilir.
Bu tip ilaçlar kanser olmadığından emin
olduğumuz, daha çok ileri yaş ve prostat
volümü 50 ml.’nin üzerinde olan hasta-
larda şikayetleri azaltmak amacıyla hekim
kontrolünde kullanılmalıdır” diyor.

AYNUR CİHAN
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PROSTAT KANSERİ HAKKINDA
EN ÇOK MERAK EDİLEN 

Prof. Dr. Ali Rıza Kural, Eylül ayı Dünya Prostat
Kanseri Farkındalık Ayı ve 15 Eylül Dünya Prostat

Kanseri Farkındalık Günü kapsamında yaptığı
açıklamada, en sık sorulan 8 soruyu yanıtladı,

önemli uyarılar ve önerilerde bulundu

8
SORU

Prof. Dr. Ali Rıza Kural

Yüz için 7 güzel estetik
Yüzümüz insanlara

iletişim kurmamızda
adeta vitrinimiz gibi. Yüz

güzelliğinden memnun
bir kişi daha özgüvenli bir

iletişim kurma şansına
sahip oluyor. Bu yüzden
yüz güzelliğine hemen

herkes önem veriyor.
Bunun bir sonucu olarak
estetik bir takım işlemler
yaptırıyor. Estetik Cerrahi

Uzmanı Op. Dr. 
Defne Erkara yüz 
bölgesinde en çok

yaptırılan estetik işlemler
hakkında bilgi verdi

YÜZ güzelliğinden bahsetmek için
yüzdeki organların birbiriyle uyumu
çok önemli. Her biri tek tek güzel ol-

duğu gibi aslında birbiriyle uyumuna daha
çok dikkat ediyoruz. Bu yüzden herkeste ya-
pılacak işlemler farklı ve kendine özgü.Yüz
bölgesinde en çok burun estetiği, kulak este-
tiği, göz kapağı ameliyatı, yüz germe, yüze
yağ enjeksiyonu ameliyatı yapıyoruz. Ayrıca
ameliyat dışı estetik işlemlerden botoks, göz
altı ışık dolgusu, yanak dolgusu, çene dol-
gusu, nasolabial dolgu da sık yapılıyor. 
Op. Dr. Defne Erkara sözlerine şöyle devam
ediyor;

Burun Estetiği

Yüzün tam ortasında yer alması ve yüz şek-
lini en çok etkileyen organ olması dolayısı ile
yüzde en sık yapılan estetik operasyon burun
estetiği ameliyatıdır. Burunda büyüklük, eğri-
lik, sırtta kemer olması gibi şikayetler görülür.
Yüz şekline uygun ve doğal bir burun oluş-
turmak esas amaçtır. 

Kulak Estetiği

Kulakta en sık görülen estetik sıkıntı kepçe
kulak problemidir. Kulakları ameliyatla geriye
doğru yaslayarak bu sorundan kurtulmak

mümkün. Ayrıca kulaktaki cup ear gibi bazı
yapısal problemler de yine uygun estetik cer-
rahi operasyonlarla düzeltilebilir.

Göz Kapağı Ameliyatı

Göz kapağında en çok gördüğümüz rahatsız-
lık üst göz kapağının düşük olmasıdır. Ço-
ğunlukla yaş ilerledikçe ortaya çıkar. Kişiye
hem yaşlı hem de yorgun bir görüntü verir.
Ameliyatında üst göz kapağındaki fazla deri-
ler alınarak gergin bir üst göz kapağı görün-
tüsü sağlanır. Alt göz kapağında ise genelde
torbalanma görülür. Yine bu sorunun düzel-
tilmesi fazla deri ve torbalanmaya sebep olan
yağ paketlerinin alınmasıyla yapılır. 

Yüz Germe

İleri yaşlarda yüz bölgesinde yaşa ve yer çeki-
mine bağlı olarak sarkma ve kırışmalar mey-
dana gelir. Gevşeyen derideki fazlalıkların
alınarak yüz derisinin gergin hale getirilmesi
yüz germe ameliyatı ile mümkün olur. 

Yüze Yağ Enjeksiyonu

Bazen zayıflamaya bazen de yaşın ilerleme-
sine bağlı olarak deri altı yağ dokusu azalır.
Böylece yüz derisi sarkık ve dalgalı görünür.
Vücudun başka bölgelerinden alınan yağların

yüze transferi
ile yüz daha
dolgun, yuvar-
lak ve canlı 
görünür. 

Ameliyat Dışı Yüz Bölgesi
Estetik İşlemler

Yüzde en çok yaptığımız ameliyat dışı estetik
işlem botokstur. Kaş arası, alın ve kaz ayakla-
rındaki kırışma sorunu için oldukça etkilidir.
Her 6 ayda bir tekrarı gerekir.
Göz altındaki morluk ve çukurlar için ilk ve en
etkili seçenek göz altı ışık dolgusudur. Hyalu-
ronik asit etken maddesine sahip ışık dolgusu-
nun her 12-18 ayda bir tekrarı gerekir.
İnce veya biçimsiz dudakların estetik görü-
nüme kavuşması için dudak dolgusu yapılabi-
lir. Dudak dolgusu hem dudağı dolgunlaştırır,
hem dudak kontürünü belirginleştirir, hem de
dudaktaki şekil bozukluklarının düzeltilmesine
yardımcı olur. 
Yanak dolgusu ise hem yanağın daha dolgun
görünmesini sağlar hem de elmacık kemikle-
rinde belirginlik sağlar. Çoğunlukla hyaluronik
asitli dolgularla bu işlem yapılırken bazen yağ
enjeksiyonu da kullanılabilir.
Çene alt çizgisinin belirsizleştiği veya alt çene-

nin geride olduğu durumlarda hyaluronik
asitli dolgularla çene çizgisi belirgin hale geti-
rilebilir. Ayrıca çene ucuna yapılan dolgu çe-
neyi öne doğru çıkarabilir. Daha ağır
durumlarda yağ enjeksiyonu da kullanılabilir. 
Nasolabial yani ağız kenarı çizgisi derinleş-
mişse buraya uygulanacak dolgu veya yağ en-
jeksiyonu ile bu çizgi hafifletilebilir hatta yok
edilebilir.
Yüz bölgesinde 7 estetik işlemden 6 tanesini
bunlardır. 7.işlem ise saç ekimidir. Yüzün
diğer kısımlarındaki problemler çözüldükten
sonra dökülmüş olan saçlı bölge, daha doğ-
rusu saçsız bölge enseden yapılacak saç trans-
feri ile kapatılabilir. Böylece yüz bölgesi
estetiği tamamlanmış olur.
Op. Dr. Defne Erkara  son olarak şunları
ifade etti;''Sonuç olarak: siz de yüz bölgeniz-
deki estetik sorunlardan muzdarip iseniz dile-
diğiniz bir estetik cerrahi uzmanına
başvurarak size özel gerekli tedaviler hakkında
bilgi alabilir ve dilediğiniz işlemleri yaptırabi-
lirsiniz.''dedi.

Her saniye
Cansever!

ARABESK müziğin usta ismi Cansever,
Her Saniye isimli arabesk şarkısını müzik-
severlerle buluşturdu. Duman Oldum şar-

kısıyla büyük bir çıkış yapan ve daha sonra dillere
pelesenk olan pek çok şarkıda imzası bulunan; ara-
besk müziğin usta ismi Cansever, "Her Saniye" isimli
yeni tekli çalışmasını müzikseverlerle buluşturdu.
Söz ve Müziği Cansever'in kendi imzasını taşıyan
şarkının aranjesini Enco Rasimov, klip yönetmenli-
ğini ise Türkiye'de önemli ve tanınan isimlerin de
kliplerini çeken Erkan Nas üstlendi. Cansever'in "Her
Saniye" isimli tekli çalışması Cansever Müzik etike-
tiyle tüm dijital platformlarda yer alırken video klibi
de Cansever Official youtube kanalında yayınlandı.

RESSAM Güher Elçiçek tarafından açılacak
G&G Sanat Merkezi, yepyeni bir heyecanla,
sanata öncülük ederek Anadolu yakasının en

önemli merkezlerinden olmaya aday.  İlk açılış sergi-
sini,  Türk resminin en önemli temsilcilerinden olan
Devrim Erbil’in ‘Çeşitlemeler’ sergisi ile yapacak olan
merkezin galeri mekanında, sanatseverler, sanatçının

çeşitli dönemlerine ait pentür, baskı
ve halı eserlerinden oluşan geniş bir
seçkiyi izleyecekler.  Anadolu yaka-
sında Çiftehavuzlar’ da Beyaz
Köşk’ de açılacak G&G Sanat
Merkezi, yıl boyunca sergiler, semi-
nerler, workshoplar, söyleşiler ve
kurslarla sanatseverlere ve genç ye-
teneklere kapılarını açacak. Mer-
kez, Türk ve dünya sanatının
önemli isimleri ile gerçekleştirilecek
sergilerin yanısıra, resim, seramik,
gravür atölyeleri ile birlikte sanatse-
verlerin hizmetine açılmış olacak.

Bünyesinde nitelikli eserleri barındıracak ve bunları sa-
natseverlere ulaştıracak.

Ziyarete açılacak

Sanatseverler Beyaz Köşk’ün her katında farklı disip-
linlerle buluşarak, yüzyıllık çam ağaçları bulunan bah-
çesinde rahatlıkla kahvelerini yudumlarken,
sanatçılarla sohbet olanağı bulacak, isterlerse çeşitli
kurslara da katılabilecekler.  Küratörlüğünü Ressam
Ahmet Özel’in yaptığı, G&G Sanat Merkezi’nde dü-
zenlenen Devrim Erbil’ in   “Çeşitlemeler” sergisi 2
Ekim – 2 Kasım tarihleri arasında hergün 11:00 -18:00
saatleri arasında ziyaret edilebilir.  

Sergiye
davetlisiniz
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Fatih'te iş yerine düzenlenen baskında 5 kişi gözaltına
alınırken, 80 bin lira değerinde olduğu belirtilen kaçak
tütün ele geçirildi. Baskın anı kameralarla kaydedildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Ka-
çakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube
Müdürlüğü ekipleri, Fatih'te bir iş ye-

rinde kaçak tütün mamulleri satışı yapıldığı ih-
barı aldı. Harekete geçen ekipler, iş yerine
baskın düzenledi. Baskında, 5 şüpheli gözaltına
alınırken, ekipler hassas burunlu dedektör
köpek eşliğinde iş yerinde ve araçta arama

yaptı. Aramalarda, piyasa değeri 80 bin lira ol-
duğu değerlendirilen bin 760 paket kaçak si-
gara, 3 bin 690 adet kaçak puro, 25 kilogram
kaçak tütün, 145 kilogram nargile tütünü, 2 bin
600 adet boş makaron, 2 bin 500 adet dolu ma-
karon, 7 bin 200 adet sigara filtresi ele geçirildi.
Gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında adli işlem
yapılırken, baskın anları kameraya yansıdı.

Beşiktaş, Barbaros Bulvarı'nda sürücü-
sünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği
otomobil reklam tabelasına çarptı. Kaza

sonrası otomobil içinde sıkışan sürücü itfaiye ekip-
leri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Kaza, saat 01.30 sıralarında Beşiktaş Barbaros Bul-
varı, Aksaray istikametinde meydana geldi. İddiaya
göre D.G.'nın idaresindeki 16 AFS 341 plakalı oto-
mobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitir-
mesi sonucu bariyere çarptı. Bariyeri deviren
otomobil, daha sonra yol kenarında bulunan rek-
lam tabelasına çarparak durdu. Kaza sonrası oto-
mobil sürücüsü araçta sıkıştı. Kazayı görenlerin
ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri
sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından yaklaşık 20
dakikalık çalışmanın ardından bulunduğu yerden
çıkartılan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Bu sırada kaza yerine gelen yaralının ağabeyi kar-
deşini teselli etmeye çalıştı. Hurdaya dönen otomo-
bil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Polis
ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı.

Reklam tabelasına 
ok gibi saplandı

Kuzey Marmara Otoyolu, Edirne istika-
metinde TIR ve kamyonun karıştığı ka-
zada 1 kişi yaralandı. TIR'ın içerisinde

sıkışan sürücü itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu
sıkıştığı yerden çıkartılarak sağlık ekipleri tarafından
hastaneye kaldırıldı. Kaza, saat 21.30 sıralarında
Sarıyer, Kuzey Marmara Otoyolu, Yavuz Sultan
Selim Köprüsünü geçtikten sonra Edirne istikame-
tinde meydana geldi. İddiaya göre Bilal Yığın yöne-
timindeki 34 BLL 506 plakalı kamyona aynı
istikamette ilerleyen Mehmet Güler idaresindeki 34
DBF 430 plakalı TIR arkadan çarptı. Çarpmanın
etkisiyle bariyerleri aşan TIR yol kenarında bulunan
hendeğe uçtu. Haber verilmesi ile olay yerine jan-
darma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. TIR'ın
içerisinde sıkışan Güler, itfaiye ekiplerinin çalışması
sonucu sıkıştığı yerden çıkartılarak sağlık ekipleri
tarafından hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan
kamyonun sürücüsü Bilal Yığın, "Ben sağ şeritte
ilerlerken arkamdan gelen TIR bana vurarak bari-
yerlere uçtu" dedi. Hastaneye kaldırılan Mehmet
Güler'in hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilir-
ken kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kadıköy'de uyuşturucu madde satışı
yapan kişilere yönelik yapılan eş za-
manlı operasyonlarda 1 kilogram uyuş-

turucu ele geçirilirken gözaltına alınan 5 kişiden
1'i tutuklandı. Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Büro Amirliği'nin uyuşturucu madde ima-
latı ve ticareti yapan kişilere yönelik yaptığı çalış-
malarda Fikirtepe'de bulunan 3 farklı adrese 26
Temmuz tarihinde eş zamanlı baskın düzenlendi.
Devriye ekipler, Güvenlik Büro ve Narkotik şube
ekiplerinin katıldığı operasyonda narkotik köpeği
arama yaptı. Adreslerde yapılan aramalar sonu-
cunda toplam 1 kilogram 100 gram uyuşturucu
madde ve 3 hassas terazi ele geçirildi. Adreslerde
bulunan Musa A., Rojda A., Nurullah Ç., Zü-
beyde G. ve Vahit K. isimli şüpheliler yakalanarak
gözaltına alındı. İfadelerinin ardından Anadolu
Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden Musa A. çı-
karıldığı mahkemede tutuklanırken diğer şüpheli-
ler tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Ölümün kıyısından
döndü: 1 yaralı

Zehir tacirlerine
darbe indirildi

Bağcılar'da su satan çocukla ilgili çektiği videosu 
nedeniyle hakkında 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik
ve aşağılama' suçundan dava açılan youtuber Fariz
Bakhshaliyev'in motosikleti çalındı. Yaşanan hırsızlık
anları güvenlik kamerasına yansırken Bakhshaliyev,
motosikleti bulan kişiye ödül vereceğini söyledi

80 bin lira değerinde 
kaçak tütün ele geçirildi

MOTOSIKLETI ICIN
ODUL VERECEK
MOTOSIKLETI ICIN
ODUL VERECEK
MOTOSIKLETI ICIN
ODUL VERECEK
MOTOSIKLETI ICIN
ODUL VERECEK
MOTOSIKLETI ICIN
ODUL VERECEK
MOTOSIKLETI ICIN
ODUL VERECEK
MOTOSIKLETI ICIN
ODUL VERECEK
O lay, 12 Eylül Pazar sabah saat

06.30 sıralarında Fatih Mahal-
lesi, Ünverdi Caddesi üzerinde

yaşandı. Edinilen bilgiye göre, daha önce
Bağcılar'da su satan çocukla ilgili çektiği
videonun kurgu olduğunun anlaşılması
üzerine hakkında 'Halkı kin ve düşman-
lığa tahrik ve aşağılama' suçundan dava
açılan, Azerbeycan uyruklu youtuber
Fariz Bakhshaliyev, 50 bin lira değerindeki
motosikletini park edip yaşadığı eve gitti.
Sabah evinden çıktığında motosikletinin
yerinde olmadığını gören Bakhshaliyev,
çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını in-
celedi. Motosikletinin çalındığı gören
Bakhshaliyev, kayıtları da alarak polis
merkezine gidip şikayetçi oldu. Yaşanan
hırsızlık anları ise çevredeki bir iş yerinin
güvenlik kamerasına yansıdı.

Uzun zamandır hırsızlık yapıyor

Bakhshaliyev, motosikleti çalan kişilerin

uzun zamandan beri hırsızlık yaptığını
iddia ederek, "Kamera kayıtlarına baktık.
İki kişi geliyor, kafalarında kask var. Mo-
tosikletin direksiyonu kitliydi. Bir hareket
yaparak, motosikleti kırıyor. Sonrasında
biz zaten kamera kayıtlarına baktık. Mo-
tosikleti bulamadık. Kendim sosyal
medya ile uğraştığım için araştırma yap-
tım. Bu iki kişi uzun zamandan beri hır-
sızlık yapıyor. Daha bugün de lüks bir
motosiklet çalmışlar. İstanbul'un her ye-
rinden motosiklet çalıyorlar" dedi.

10 bin lira ödül koydum

Bakhshaliyev, "Sosyal medya hesaplarım
üzerinden bir bilgi yaydım. Gören duyan
olursa diye, para ödülü koydum. Yine hiç-
bir şekilde ulaşan eden olmadı. 10 bin lira
ödül koydum. Motosikletim gelsin. Benim
için değerli. Benim 5-6 aylık emeğim. Bir
anda birisi, bir saniye içerisinde götürüyor.
Çok üzücü bir durum" dedi. DHA

Bakhshaliyev, "Sosyal medya hesaplarım üzerinden bir bilgi yaydım. Gören
duyan olursa diye, para ödülü koydum. Yine hiçbir şekilde ulaşan eden 
olmadı. 10 bin lira ödül koydum. Motosikletim gelsin. Benim için değerli.
Benim 5-6 aylık emeğim. Çok üzücü bir durum" dedi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı
ekipleri, yabancı uyruklu D.G.R.R.
isimli şüpheli tarafından Türkiye'ye

uyuşturucu madde girişi yapılacağı bilgisini
aldı. Jandarma ekipleri tarafından yapılan tek-
nik ve fiziki takip neticesinde; şüphelinin ulus-
lararası faaliyet gösteren bir kargo firması
aracılığı ile Türkiye'ye hava kompresörü gön-
derdiğini tespit etti. Kargo şirketi ile temasa
geçen Jandarma ekipleri hava kompresörü-
nün Bağcılar'da bulunan kargo antreposunda
tutulduğunu belirledi.  Gönderilen kargonun
alıcısının tespit edilmesi için gümrük belgele-
rini inceleyen ekipler, kargonun Hadımköy'de
faaliyet gösteren bir medikal tekstil firması ol-
duğunu, firmanın kargonun çıkartılması mak-

sadıyla herhangi bir müracaatının olmadığı ve
kargonun antrepoda beklediği tespit edildi. 

Avcı buldu

Edinilen bilgiler doğrultusunda antrepoda
arama yapıldı. Narkotik köpeği Avcı'nın hava
kompresörüne tepki vermesi üzerine hava
kompresörü söküldü. Kompresörün içerisine
özel olarak hazırlanmış gizli bölmede 11 kilo-
gram kokain ele geçirildi. Hava kompresörü-
nün arama köpeklerinin tepki vermesini
önlemek için kimyasal madde ve madeni yağ
ile kaplandığı anlaşıldı.  Olayla bağlantısı ol-
duğu değerlendirilen diğer şüphelilerin yaka-
lanmasına yönelik çalışmaların aralıksız
sürdüğü öğrenildi. DHA

Bağcılar'da yurtdışından kargo ile gönderilen hava kom-
presörünün içine gizlenmiş 11 kilogram kokain ele geçirildi

Hava kompresörünün
içinde kokain gizlediler

Kompresörün içerisine özel olarak hazırlanmış gizli 
bölmede 11 kilogram kokain ele geçirildi. 

Ambulans
kazaya
sebep oldu

Bahçelievler'de sürücüsünün alkollü olduğu
öğrenilen kamyonet,  kırmızı ışıklarda
duran 112 ambulansına çarptı. Çarpmanın
etkisiyle ambulans önündeki taksiye, taksi
de kamyona çarptı. Zincirleme kaza sonrası
kamyonetin içinde sıkışan sürücü itfaiye
ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılarak
sağlık ekiplerine teslim edildi

Kaza Bahçelievler, Merkez Mahallesinde gece saat
00.35 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye
göre, Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde seyir
halindeki 59 TS 390 plakalı kamyonetin henüz
ismi öğrenilemeyen sürücüsü direksiyon hakimiye-
tini kaybetti. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini
kaybettiği kamyonet kırmızı ışıklarda duran 112
ambulansına arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle
ambulans önünde taksiye, taksi de önündeki bir
başka kamyona çarptı. Zincirleme kaza sonrası
kamyonetin sürücüsü araç içinde sıkıştı. Yoldan
geçenler bir yandan yardıma koşarken diğer yan-

dan da durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine
haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kam-
yonette sıkışan sürücüyü bulunduğu yerden çıka-
rarak sağlık ekiplerine teslim etti. Bu sırada polis
ekipleri de ikinci bir kaza yaşanmaması için yolda
önlem aldı. Şans eseri kazayı yara almadan atla-
tan sağlık görevlilerinin meslektaşlarının yardım
için olay yerine geldiği görüldü. Kazaya karışan
araçlar çekiciler yardımıyla bulundukları yerden
kaldırıldı. Polis ekiplerinin yaptığı kontrolde kam-
yonet sürücüsünün alkollü olduğu öğrenildi. 
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



4 15 EYLÜL 2021 ÇARŞAMBA İSTANBULwww.gazetedamga.com.tr

H obilerimden birisi de emek ve sabır
isteyen olta balıkçılığıdır. Covid19
yasakları, müsijaj, havaların aşırı

sıcaklığı gibi sebepler iki yıldır kıyıdan balık
avlama hevesimizden benim gibileri uzaklaş-
tırdı. Buzdolabımda balık eksik olmasada, iki
yıl öncesinin tadı kalmadı. 

Yıllardır aynı yerde mevsimine göre 
çeşitli balıkları avlar, acemi oltacılarla sürekli
karşılaşırım. Uzun zamandan sonra İlk kez
kendim için avlayıp akşam tavada kızartıp,
muhteşem salatamı da yanına ekleyerek afi-
yetle yemek isteğiyle “Bismillahirrahmanhir-
ram” diyerek oltamı denize savurdum.
Yanımda getirdiğim kahvaltılıkları özenle 
masama yerleştirdim. 

Güneş artık tenimi ısıtmaya başlamıştı ki,
elinde marketlerin kampanya yapıp ucuza
sattığı oltasıyla ne avlayacağını bilmeyen bey
geldi. Aracın bagajındaki malzemeleri gö-
rünce, “Bu kadar malzemeniz varsa siz bu işi
biliyorsunuz” diyerek konuşmaya başladı. 

Alışık olduğum sorularını cevaplayınca balık
avlamanın göründüğü kadar kolay olmadığını
anlamış olacak ki,

“Bu iş zor ve teferruatlı” 
“Her iş zordur. Siz ne iş yapıyorsunuz” 
“Öğretmenim” 
“Sizin işiniz daha zor. Bu onun yanında

hiçbir şey” dememle sanki yarasına tuz bas-
mışım gibi kayanın kenarına oturunca sohbe-
tin uzayacağını anladım. Bagajdan sandalye
çıkartarak oturmasını rica ederek, bir de çay
ikram ettim. 

“Öğretmen olduğumu söylemiştim. Büyük
oğlum üç yıl önce üniversiteyi bitirdi. İş bula-
madı. İkincisi üniversite 3. sınıfta, sonuncuda
liseye devam ediyor. Ondan pek ümidim yok.
Okuyup da ne yapacağım diyor.“ 

“Emekli olmanıza daha var mı” sorunca
bilindik rakamla karşılaşıyorum. 3600 ek
göstergenin onaylanmasını bekliyormuş. Ar-
dından mağrur bir şekilde, “Süremi doldur-
dum. Şimdilik devam. Çalışmasam nasıl

geçinirim. Dayanabildiğim
kadar dayanacağım” dedi.

Hz Ali’nin “Bana bir harf öğretenin 40 yıl
kölesi olurum” sözünü sevdiğim gibi öğret-
menleri de bir başka severim. Duyduklarıma
yabancı değilim fakat yine de burkuldum.
Lokmam boğazıma takıldı. 

Oltadan kurtulmuş kurşun gibi 
konuşmasını sürdürdü. 

“Güvendik hata mı ettik” 
“Onaylanırsa, yaklaşık yüzde 20 daha

fazla maaş alacağım, az değil.”
”Onaylamazlarsa, bizler için büyük kayıp.”
“2018’de, 2019’da söz verildi. Halen 

yapılmadı.” 
“Suçumuz ne onu da bilmiyoruz.”
“Nerde hata yaptık, soruyorum kardeşim

biz nerede hata yaptık”

Sözleri oltamdaki kurşunun dibe gömül-
mesi gibi karnımın içine oturdu. Gözleri
doldu. “Kafanı şişirdim kusura bakma deyip
oltasını alıp gitti.” 

Kala kala kaldım. 
Bir tarafta emekli olmak için bekleyen öğ-

retmenler, diğer tarafta öğretmenlik yapmak
için atama bekleyen gençler ile Cumhurbaş-
kanının “emekli olunca ne yapacaklar, ikinci
iş yapacaklar” sözleri aklıma 3-5 farklı 
yerden hak etmedikleri halde maaş 
alanları getirdi. 

Milyonlarca dinamik, zeki, genç işsiz var.
Çalışsınlar, üretsinler. Umut, gençlerde diyen
sizler değil misin? Genç iken çalışmak isteme-
diniz mi? Gökten bu şekilde mi indiniz?
Emekli edilince verilecek ikramiyeyi, maaşı
hesaplıyorsunuz da, gençlerin kazandıracak-
larını nasıl olurda düşünemezsiniz?  

Öğretmen, Polis, Din ve Sağlık görevlileri
gibi birçok çalışan emekli olmayı bekliyor. 
Üç yıl önce seçim sonrası diye söz verilirken,
acaba 2023 yılını mı kastettiniz? Bizler mi
yanlış anladık.

Bilinmeli ki halen bakkalın, esnafın 

önünden başları eğik geçenler var. Şoförlük,
işportacılık yapanlar var. Ordu’da, Emniyet’te
yıllarca canlarını tehlikeye atarak çalıştıktan
sonra zorunlu olarak genç yaşta emekli edi-
lenler, yaşamlarını sürdürmek için güvenlikçi
olarak çalışmak zorunda bırakılanlar var.  

Milletvekillerine zam yapılacağı zaman oy
birliğiyle bir çırpıda onaylayan sizler, şimdi
aynı acelecilikle onaylayın bitsin bu çile. 

Suçları, bizlere, çocuklarımıza, abilik, 
ablalık, yeri geldiğinde annelik, babalık 
yapmaları mı? 

Yoksa onları iyi birer fert olarak 
yetiştirmeleri mi?

Ya da tarihimizi anlatıp, Atatürk’ü 
tanıtmaları mı?

Veya, adaletli savcılar, liyakatli insanları
yetiştirmek mi?

Bu sebeple mi kandırılıyorlar? 
Sizler yurttaşa yardımcı olmak istiyorsanız, 
Konfüçyüs’ün dediği gibi “bana balık ye-

meyi değil balık tutmayı öğret” sözünü ilke
edinmeniz herkes için hayırlı olacaktır. 

Son söz, ülkeleri ayakta tutan işçi ve 
memurlardır. Değerlerini bilelim!

Bana balık tutmayı öğret!

Şişli afetlere 
hazırlanıyor

Kantinlere
şok denetim

Şişli Belediyesi de afetlerde ilk müdahalenin
mahalle düzeyinde gerçekleşmesini ve hal-
kın bilinçlendirilmesini sağlamak amacıyla
Temel Afet Bilinci Eğitimi’ni hayata geçirdi.
Mahalle Afet Gönüllüleri- Acil Müdahale
Derneği (MAG-AME) işbirliği ile gerçekleş-
tirilen proje kapsamında Mahalle Afet Gö-
nüllüleri ekipleri oluşturuldu ve eğitimlere
başlandı. Mahmut Şevket Paşa, Teşvikiye,
Halide Edip Adıvar, Merkez, Fulya ve Feri-
köy mahallelerinde olmak üzere, toplam
169 kişi, eğitimlerini tamamlayarak Mahalle
Afet Gönüllüsü saflarında yerlerini aldılar.
Gönüllüler, 36 saatlik afet farkındalık, afet
psikolojisi, ilk yardım ve yangın gibi teorik
eğitimlerinin ardından 1 tam gün Afet Eği-
tim Merkezi’nde pratik eğitim aldılar.

Sertifika aldılar

Eğitimlerini başarıyla tamamlayan Mahalle
Afet Gönüllüleri, katılım belgelerini Şişli Be-
lediye Başkanı Muammer Keskin, Afet ve
Acil Durum Koordinasyon Başkanı-Şişli
Belediyesi Başkan Yardımcısı Ömer Lütfi
Özenç, MAG-AME Derneği Yönetim Ku-
rulu Başkanı Hüseyin Karadayı’nın yanı sıra
mahalle muhtarları ve Şişlililerin katılımıyla
gerçekleştirilen törenle aldılar.Yemin ederek
katılım belgesi alan gönüllüler, kendi arala-
rında takımlar oluşturup afet farkındalığı
adına mahallelerinde komşularına aldıkları
eğitimleri anlatıp yeni gönüllüler oluşturma
çalışmalarını yürütecekler. Her mahallede
kurulacak telsiz haberleşme sistemi devreye
alındığında ise gönüllülerin birbirleriyle ha-
berleşmeleri sağlanmış olacak.

Maltepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve
Maltepe Belediyesi Veteriner İşleri Müdür-
lüğü’ne bağlı Gıda Denetim Birimi ekipleri
okul kantinlerinde denetim gerçekleştirdi.
Denetimlerde, kantin işletmelerinde çalışan-
larda dâhil olmak üzere temizlik ve hijyen
şartları, çalışanlara ait muayene ve hijyen
sertifikaları sırasıyla gözden geçirildi, eksiği
bulunan detaylar hakkında işlem yapılarak,
eksikliklerinin giderilmesi talep edildi. Kan-
tin işletmelerinde uyulması gereken hijyen
kuralları konusunda bilgilendirme ve hatır-
latmalar yapıldı. Denetime katılan gıda mü-
hendisleri tarafından kantinlerde ürünlerin
son kullanma tarihleri kontrol edildi.

Ürünler kontrol edildi

Soğuk zincir esasına göre muhafaza edil-
mesi gereken ürünlerin kontrolü yapıldı.
Zabıta memurlarımız tarafından ise kan-
tinlerin iş yeri açma ve çalışma ruhsatı
kontrolü yapıldı.

Erol Sırrı Yolcu 
erolyolcu3434@gmail.com 

VUSLAT

VELILER OZUR 
BEKLIYOR!
VELILER OZUR 
BEKLIYOR!
VELILER OZUR 
BEKLIYOR!
VELILER OZUR 
BEKLIYOR!
VELILER OZUR 
BEKLIYOR!
VELILER OZUR 
BEKLIYOR!
Silivri'de meydana gelen 5.8 büyüklü-
ğündeki depremin ardından riskli gö-

rülerek eğitim ve öğretime son verilen
Avcılar'daki Alsancak İlkokulu ile biti-
şiğindeki Alsancak Ortaokulu binası-

nın yeniden yapılabilmesi için gereken
ruhsat belediyeler arasındaki anlaş-

mazlık nedeniyle çıkmadı. Durumu
protesto eden veliler, okul bahçesine

ve mahalledeki çeşitli yerlere "Okulu-
muzun yapımını 2 yıldır geciktiren 
Avcılar Belediyesi ve İBB'den özür
bekliyoruz" yazılı pankartlar asıldı

G ümüşpala Mahallesi'ndeki İs-
keçe Caddesi üzerinde o
dönem İl Özel İdaresi tara-

fından yaptırılan bina, 1995-96 eğitim
öğretim yılında Alsancak İlköğretim
Okulu olarak eğitim açıldı. Bina ve
bahçesi daha sonra ikiye ayrılarak ilk-
okulun yanı sıra Alsancak Ortaokulu
olarak da hizmet verdi. 17 Ağustos
1999 depreminde hasar gören binada
güçlendirme çalışması yapıldı. İki
okul, 2005-2006 eğitim-öğretim yılının
ikinci yarısından itibaren yeniden aynı
binada eğitim verdi. 
Okul binası, 26 Eylül 2019 tarihinde
Silivri'de meydana gelen 5.8 büyüklü-
ğündeki depremden etkilenirken yıkıla-
rak yenisinin yapılmasına karar verildi.
2 yıl önce, 478 öğrencili Alsancak İlk-
okulu öğrencilerinin 800 öğrencili
Ömer Seyfettin Ortaokulu'na, 477 öğ-
rencili Alsancak Ortaokulu öğrencile-
rinin ise, 648 öğrencili Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesi'ne yönlendirile-

rek okullarda ikili eğitime geçmeleri
kararlaştırıldı.

Anlaşmazlık yaşandı

Okul arsasının Avcılar Belediyesi ile
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden
hangisine ait olduğu konusundaki an-
laşmazlık nedeniyle bir adım atıla-
madı. İki kurum da okulun bulunduğu
alanın kendilerinde olmadığını savu-
nurken, bu konuda geçmişte açılan
dava henüz sonuçlanamadı. İstanbul
Valiliği yeni inşaat için okulun hangi
kuruma ait olduğunun belirsiz olması
ve gerekli izin alınamaması nedeniyle
adım atamadı.

Okulun her şeyi hazır

Yeni eğitim-öğretim yılından birkaç
gün önce veliler okul önünde toplana-
rak basın açıklaması ile seslerini du-
yurmaya çalıştı. Bu konudaki
haberlerin ardından henüz bir sonuç
alınamazken, Gümüşpala Mahallesi

Sakinleri imzası ile Alsancak İlkokulu
bahçesi ile Kuruçeşme Altgeçidi'ne
"Okulumuzun yapımını 2 yıldır gecik-
tiren Avcılar Belediyesi ve İBB'den
özür bekliyoruz" yazılı pankartlar
asıldı. Sık sık telefonla ilçe Milli Eği-
tim Müdürlüğü ve Avcılar ile İstanbul
Büyükşehir Belediyesi'ni aradıklarını
belirten veliler, 'Gizli kahramanımız'
olarak nitelendirdikleri pankartı asan
kişiye teşekkür etti. Velilerden Fatma
Demir Kılıç, çocuklarının evlerinin ya-
nındaki okul yerine uzakta, yaşça
büyük öğrencilerin kullandığı bina-
larda eğitim görmek zorunda kaldığını
belirtirken, "Ruhsat olayı çözülürse
okulumuzun her şeyi hazır. Milli Eği-
tim ruhsatın onaylanması halinde
projenin hazır olduğunu belirtiyor. Bir
an önce prosedürün tamamlanmasını
istiyoruz. Şu pankartı kim astıysa
Allah razı olsun. Bizim gizli kahrama-
nımız. Duygularımızı güzel ifade
etmiş" diye konuştu. DHA 

HER TÜLÜ MAĞDURUZ!
Veli Nilay Uçan, oğlunun Alsancak İlkokulu'nun ka-
panması üzerine Gümüşpala Lisesi binasına gittiğini
belirterek, "14.00 gibi derse giriyorlar, eve gelmeleri
20.00-20.30'u buluyor. İki belediyenin anlaşmama
durumu varmış. İmzaya kaldığı söyleniyor. Biz oku-

lumuzu istiyoruz" diye konuştu.
Nuray Durdu da servis ücretleri-
nin yüksek olduğunu, evlerinin
yanındaki okul yerine çocuğunu
uzaktaki başka bir okula gönder-
mek zorunda kaldıklarını kayde-
derek, "Her türlü mağduruz. Bu
yazıyı yazan her kimse teşekkür
ediyoruz. İki belediyenin sorum-
luluğu yoksa yanımızda olsunlar
başka bir şey demiyoruz" dedi.
Veli Nuray Mürsel de, uzak okula
çocuklarını göndermekten kurtul-
mak istediklerini ekledi.

Beylikdüzü Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler,
ilçede yaşanabilecek trafik sıkışıklığını önlemek için cadde
ve kavşaklarda trafik akışının sağlanmasına yardımcı oluyor

Zabıta ekipleri görev başında 

Beylikdüzü Belediyesi Zabıta Müdürlü-
ğü’ne bağlı zabıta ekipleri, ilçede trafiğin
yoğun olduğu noktalarda çalışmalarını sık-
laştırdı. Yeni eğitim öğretim yılının başla-
masıyla birlikte öğrencilerin güvenli bir
şekilde karşıdan karşıya geçmesine yar-
dımcı olan ekipler, okul giriş ve çıkışları ile
birlikte ilçede bulunan önemli kavşaklarda
da vatandaşların güvenliğini sağlıyor. Farklı
noktalarda konumlanarak trafik akışının
sağlanmasına yardımcı olan ekipler, araç
yoğunluğunu kontrollü olarak düzenleye-
rek ulaşımın rahatlamasını sağlıyor. Trafik
akışının aksamaması için programlı olarak
çalışan ekipler, sabah 08.00 - 09.15 arası ile
akşam 17.00-19.00 saatleri arasında belirle-
nen noktalarda kontrollü trafiği sağlıyor.
Güvenliği sağlıyoruz

İlçede trafik yoğunluğunun fazla olduğu

okulların önlerinde, öğrencilerin yaya ge-
çitlerinden güvenli bir şekilde geçmelerini
sağlayan zabıta ekipleri trafik sorununu
en aza indirmek için yoğun bir mesai
harcıyor. Araç sahiplerinden okul önle-
rinde trafik kurallarına daha çok dikkat
etmelerini ve zabıta ekiplerine yardımcı
olmalarını isteyen Beylikdüzü Belediyesi
Zabıta Müdürü Atila Uysal, "Vatandaşla-
rımıza yardımcı olmak amacıyla trafiğin
yoğun olduğu kavşaklarda trafik akışına
yardımcı oluyoruz. Özellikle ilkokulların
çevresinde oluşan trafiği azaltarak öğren-
cilerin okula giriş ve çıkışlarında güvenli-
ğini sağlıyoruz. Yaptığımız uygulama en
çok anne babaları rahatlatıyor. Öğrenci-
lerimizin güvenli bir şekilde okula ulaş-
maları için çalışmalarımızı aralıksız
olarak sürdürüyoruz" açıklamalarında
bulundu.

Türkiye Afet Müdahale Planı
kapsamında Şişli Belediyesi ile
Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Mü-
dahale Derneği arasında imza-
lanan iş birliği protokolü gereği,
teori ve pratik eğitimlerini
tamamlayan 169 kişi Mahalle Afet
Gönüllüsü katılım belgesini aldı

Velilerden Fatma Demir Kılıç, çocuklarının evlerinin yanındaki okul yerine uzakta, yaşça büyük öğrencilerin 
kullandığı binalarda eğitim görmek zorunda kaldığını belirtirken, "Ruhsat olayı çözülürse okulumuzun her şeyi
hazır. Milli Eğitim ruhsatın onaylanması halinde projenin hazır olduğunu belirtiyor. Bir an önce prosedürün 
tamamlanmasını istiyoruz. Şu pankartı kim astıysa Allah razı olsun. Bizim gizli kahramanımız" diye konuştu

Nilay
Uçan



S ınırlı Sorumlu(S.S.) Çiçekçilik Üre-
tim ve Pazarlama Kooperatifi,
Eyüpsultan Alibeyköy'de bulunan

mezat ve seralarının olduğu arsadan, İBB
tarafından çıkartılmak istendi. Mülkiyeti
İBB'ye ait olan arsadan, düzenli olarak ki-
ralarını ödedikleri halde çıkartılmak iste-
nen çiçekçi esnafı durumu mahkemeye
taşıdı. İBB tarafından belirlenen sürenin
bugün dolması üzerine, onlarca çiçekçi,
kooperatif ve seralarına sahip çıkmak için
tesis önünde toplandı. İlçe Belediyesine
bağlı zabıta ekiplerinin tesise gelerek, ka-
rarı tebliğ ettikten sonra, kooperatif avu-
katı, mahkeme tarafından yürütmenin
durdurulduğunu açıklaması üzerine za-
bıta ekipleri tesisten ayrıldı. Tahliye kararı-
nın durdurulmasının ardından,
kooperatife üye çiçekçiler, Türkiye'nin
dört bir tarafından gelen çiçekleri almak
için düzenlenen açık arttırmaya katıldı.

Bizi dışarıya atacaklar

Ahmet Polat S.S. Çicekçilik Pazarlama
Kooperatif Başkan Yardımcısı Ahmet
Polat, "Geçtiğimiz çarşamba günü saat
16.30'da Eyüpsultan İlçe Emniyet Mü-
dürlüğü'ne bağlı ekipleri tebligat getirdi

bize. Pazartesi saat 11.00'a kadar tahliye
etmemiz gerektiğinin tebligatını aldık. Bu
alan İBB'ye ait ama üzerindeki yapılar
kooperatifimize aittir. Zabıtalar geldiler
boşaltmamız gerektiğini boşaltmadığımız
taktirde de kendi imkanlarıyla boşaltacak-
larını, bizi buradan ürünlerimizle çiçekle-
rimizle dışarıya atacaklarını söylediler.

Şuan avukatımız yürütmeyi durdurma
kararını aldı" dedi.

Adalet tecelli edecek

S.S. Çiçekçiler Kooperatifi Avukatı Meh-
tap Koçhan karara itiraz ettiklerini belirte-
rek, "Yapılmış olan bu usulsüz işleme
karşı yürütmeyi durdurma kararını aldık.

Yüce adaletin tecelli ettiğine inanıyorum.
Burada bu kadar insan ki biz hepsinin
gelmesini istemedik. Bu kadar insanın ek-
meğiyle oynanmak isteniliyor. Buradan
insanlar yaka paça atılmak isteniliyor. biz
sosyal devlet ilkesinin bu şekilde işle-
memsi gerektiğine inanan insanlarız" şek-
linde konuştu. DHA

Halit Çelikbudak
damgaweb@gmail.com
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Demir ‘Erna‘ kaybetti...

N ORVEÇ ya da resmi adıyla Norveç Krallı-
ğı’nda seçim yapıldı… Yaklaşık 5,5 milyon nü-
fusa sahip ülkede 169 sandalyeli meclis

yeniden belirlendi… 11 Eylül 2017’deki son seçimden
sonra Muhafazakar Parti, İlerleme Partisi ve Liberal
Parti’den oluşan koalisyon hükümeti kurulmuştu…
Muhalefetteki Hıristiyan Demokrat Parti de 20 Ocak
2019’da koalisyona katılmıştı… Ancak İlerleme
Partisi 20 Ocak 2020’ta hükümetten çekilmiş,
fakat Norveç yasalarına göre erken seçim mümkün ol-
madığı için koalisyonun diğer üç partisi,
Başbakan Erna Solberg liderliğinde azınlık hükümeti
olarak görevini sürdürüyordu…

2013’ten beri ülkede en uzun süre iktidarda kalan si-
yasetçisi ve liberal ekonomilere olan katı
bağlılığıyla ‘Demir Erna‘ denilen 60 yaşındaki Başba-
kan Erna Solberg’in lideri olduğu Muhafazakar
Parti öncülüğündeki merkez sağ koalisyonu kay-
betti… Muhafazakar Parti’nin oy oranı yüzde 20
oldu… Solberg hükümeti Covid-19 salgını sırasında ba-
şarılıydı… Norveç Avrupa‘da en az ölümün olduğu ül-
keydi… Buna rağmen kaybetti…

Seçim kampanyalarında, petrol ve doğal gaz üre-
timi, küresel ısınma, fırsat eşitliği ve istihdam konuları
öncelikle ön plana çıkmıştı… 160 bin kişiye iştiham
sağlayan, gayri safi yurt içi milli hasılasının yüzde
14’ünü oluşturan petrol üretiminde kesintiyi gidilmesi
seçim kampanyasındaki en önemli tartışma konularının
başındaydı…

Seçimi, Sosyal Demokrat İşçi Partisi öncülüğünde
sol blok kazandı… İşçi Partisi yüzde 26 oy aldı… ‘Kır-
mızı-Yeşil partiler‘in oluşturacağı ve İşçi Partisi öncülü-
ğünde yeni bir koalisyon hükümeti kurulacağı tahmin
ediliyor.İşçi Partisi Başkanı 61 yaşındaki Jonas Gahr
Store, Solberg’in halefi olacak… İlk sonuçların alınma-
sından sonra ‘Biz başardık‘ diyen Store, 1873'ten bu
yana Norveç'in 36. Başbakanı olacak… Norveç, diğer
İskandinav ülkeleri Danimarka, İsveç ve
Finlandiya gibi, Sosyal Demokratlar tarafından yöneti-
lecek. Store, şu an NATO Genel Sekreteri Jens Stolten-
berg’in yönetimindeki önceki hükümette Dışişleri
Bakanıydı. 2017 seçimlerinde Solberg’e karşı sosyal
demokrat aday olarak yarışmıştı…

Koalisyona katılması beklenen Yeşiller’in oy oranı
yüzde 4… Yeşiller 2035 yılına kadar petrol sanayisinin
sona erdirilmesini istiyor. Sol
kesimde Yeşiller dışında Sosyalist Parti de petrol üreti-
minin durmasını isterken, sağ kanatta Liberal Parti de
buna destek veriyor… Bu görüş Norveç halkının yüzde
35’i tarafından da destek görüyor… Eski Başbakan
Stolberg ve İşçi Partisi lideri Store ise petrol araştırma-
larının durdurulması konusunda vaatte bulunmaktan
kaçınıyorlar…

Norveç petrol zengini bir İskandinav ülkesi… Değiş-
ken petrol fiyatlarına karşı ekonomiyi korumak, sosyal
sigorta fonuna destek olmak 1990’da Norveç Varlık
Fonu kurulmuş… Devlet harcamalarının yaklaşık beşte
biri varlık fonundan alınıyor… 1,3 trilyon Dolar ile
dünyanın en büyük varlık fonu olan Norveç Varlık Fonu,
2021 yılının ilk yarısında 111 milyar dolarlık kar 
açıkladı…

Norveç ile Türkiye’nin ticaret hacmi 1,505 milyar
dolar civarında… (ihracat: 729 milyon dolar; ithalat:
776 milyon dolar)… Norveç’te 20 bin civarında Türk
yaşıyor… Yılda 300 bin civarında Norveçli turist Tür-
kiye’ye geliyor… Değişik bir ülkenin seçim sonucu da
değişik olabiliyor… ‘Refahın kaynağından vazgeçe-
lim‘ diyen kazanabiliyor seçimi… Takip etmekte 
yarar var…

hcelikbudak@gmail.com

Norveç’te zafer 
sosyal demokratların

İstanbul Büyükşehir
Belediyesi'nin İstanbul'da

faaliyet gösteren çiçekçilerin
Alibeyköy'de bulunan,

mezat ve seralarının olduğu
alandan çıkarmak istemesi
üzerine, kooperatif önünde

bulunan çiçekçiler İBB'yi
alkışlarla protesto etti.

Ahmet Polat S.S. Çicekçilik
Pazarlama Kooperatif

Başkan Yardımcısı Ahmet
Polat, "Şuan avukatımız

yürütmeyi durdurma
kararını aldı" dedi.

CICEKCILERDEN 
ALKISLI PROTESTO

Bin 800 çocuk 
sünnet edilecek
Esenyurt Belediyesi, ilçede maddi imkânı bulunmayan, 3-14 yaş arası çocukları
modern cerrahi yöntemlerle, ücretsiz olarak sünnet ettiriyor. Bin 800 çocuğun kayıt
yaptırdığı toplu sünnet, özel hastanede steril ortamda yapılmaya devam ediyor

ESENYURT Beledi-
yesi Sağlık İşleri
Müdürlüğü, ilçede

maddi imkânı bulunmayan, 3-
14 yaş arası çocukları modern
cerrahi yöntemlerle, ücretsiz
olarak sünnet ettiriyor. Bin 800
çocuğun kayıt yaptırdığı sün-
net ameliyatı, özel hastanede
steril ortamda yapılmaya
devam ediyor. Toplu sünnet
programına katılan Belediye
Başkan Yardımcısı Halis Şim-
şek de ailelerle görüşerek ha-
yırlı olsun dileklerinde
bulundu. Çocukların sağlıklı
bir şekilde sünnet ameliyatı ol-
masını sağlayan Esenyurt Be-
lediyesi, hastanede çocuklara
kek, meyve suyu ve şeker ikram
etti. 

800 TL istediler

Ekonomik durumunun özel
hastanelere gidecek kadar ye-
terli olmadığını belirten Kemal
Kaya isimli vatandaş, Esenyurt
Belediyesi’ne ücretsiz bir şe-
kilde çocuklarını sünnet yaptır-
dığı için teşekkür etti. Kaya,
“Özel hastaneye gittim, 800
TL dediler yaptırmadım. As-
gari ücretle çalışıyorum. Bele-
diyemize başvurdum, Allah
razı olsun, gün verdiler, şimdi
de sünnetini gerçekleştiriyo-
ruz” dedi. Sünnet ameliyatının
hijyenik olduğunu ve pandemi
koşullarına uygun yapıldığını
ifade eden Sağlık İşleri Müdür-
lüğü Personeli Tuğba Çoban,
“Aileler öncelikle çocukları ile
birlikte kayıtlarını açıyorlar, ka-
yıtlardan sonra çocukları teker
teker alıp anestezilerini uygulu-
yoruz, anestezin ardından ço-
cukları 15-20 dakika bekletip
sonra operasyonu gerçekleşti-
riyoruz. Çocuklar burada ba-
lonlarla eğleniyor, şeker
veriyoruz ve mutlu bir şekilde
ayrılıyorlar. Esenyurt Beledi-
yesi olarak halk sağlığı için ça-
lışmaya devam edeceğiz” diye
konuştu.

Ahilik geleneği yaşatılıyor
13-19 Eylül Ahilik Haftası kapsamında; Sultanbeyli’de Şed Kuşatma Töreni düzenlendi. Vatandaşların ilgi gösterdiği etkinliğe Sultanbeyli
Belediye Başkanı Hüseyin Keskin de katıldı. Keskin, “Bu kadim kültürü yeni nesle öğretmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi

KENT Meydanı’nda Sul-
tanbeyli Belediyesi ve Ahi
Kültürünü Araştırma ve

Eğitim Vakfı öncülüğünde Şed Ku-
şatma Töreni yapıldı. İlçe sakinlerinin
yoğun ilgi gösterdiği programa Sul-
tanbeyli Motorlu Taşıyıcılar Esnaf
Odası, Sultanbeyli Birleşik Esnaf ve
Sanatkârlar Odası ve Sultanbeyli Sey-
yar Pazarcılar Esnaf Odası da destek
verdi. Mehteran konseriyle başlayan
program; selamlama konuşmaları,
ahilik geleneklerinin işlendiği tiyatral
gösterisi, ahilik türküleri dinletisiyle
devam etti.

Öğretmeye çalışacağız

Düzenlenen törende konuşan Sultan-
beyli Belediye Başkanı Hüseyin Kes-
kin, “Devletimiz tarafından 2021
yılının “Ahi Evran yılı” ilan edilmesi se-
bebiyle 13-19 Eylül tarihleri arasında

kutladığımız ahilik haftası vesilesiyle
çeşitli etkinlikler düzenledik. Ahilik
vakfı ve odalarımızla birlikte bu etkin-
liği hayata geçirdik. Odaların tespit et-
tiği kıymetli büyüklerimize şed
kuşatma töreni düzenledik. Etkinlik

çerçevesinde yılın ahisini belirledik. Bu
kadim kültürü yeni nesle ve kıymetli
halkımıza öğretmek için çalışmaları-
mız olacak. Esnafın ve toplumun ahi-
lik kültüründen öğrenmesi gerekenleri
Sultanbeyli Belediyesi olarak milleti-

mizle paylaşacağız. Bu sene bu etkinli-
ğin ilkini gerçekleştirdik. Bundan son-
raki yıllarda da bu etkinliği devam
ettireceğiz” dedi. 

Yaşatılması önemli

Başkan Keskin sözlerine şöyle devam
etti: “Ahilik teşkilatının vizyonu da hep
birlikte büyük hedeflere yürümek yak-
laşımına dayanır. tarih boyunca büyük
engellere rağmen büyük hedeflere koş-
muş ve imkânsız denilen her türlü şeye
ulaşmış bir medeniyetin mensupları
olarak bu vizyon her şeyden önce gele-
ceğe yol gösteren bir pusula anlamı ta-
şımaktadır. Geçmiş değerlerimize
bağlı, somut koşullara çözüm getiren
bir ecdadın mensupları olarak ahilik
ruhunun yaşaması ve yaşatılması da
takdir edersiniz ki önemlidir. Barış ve
huzurun tesisinde bu geleneğin önemi
hep büyük olmuştur.”

Programda Ahiliğe katkılarından dolayı şoför Ağa Pezük ve ahşap oyma
ustası Ahmet İm Şed kuşandı. Yılın ahisi de terzi Tahsin Yumakçı oldu. 

Sultangazi'de
böcek istilası
Sultangazi'nin neredeyse tüm 
mahallelerinde görülen 'Amerikan
tahtakurusu' olarak bilinen 'dantel
böceği' tedirgin ediyor

YAKINDAN bakıldığında kanat
bölgesi dantele benzediği için
'dantel böceği' adını alan ve

Amerikan tahtakurusu olarak bilinen
böcek türü son günlerde Sultangazi'de sık
sık görülmeye başlandı. İnsan vücuduna
ve bulduğu her yüzeye yapışarak rahat-
sızlık veren dantel böcekleri, evleri de istila
etmeye başladı. İstilacı ve yapışkan özel-
likte olan dantel böceklerinin rüzgarla bir-
likte ağaçlı bölgelerden geldiği
düşünülüyor.

Evin içerisine giriyorlar

Uğur Mumcu Mahallesi sakinlerinden
Derya Cüce, "Yaklaşık 1 haftadır bu bö-
cekler var. Fakat 2-3 gündür yoğun bir şe-
kilde görülmeye başlandı. İnternetten
araştırdım 'dantel böceği' olduğunu öğ-
rendim. Camları açtığımızda evin içeri-
sine giriyorlar. Çamaşırlarımızı dışarı
astığımız da çamaşırların üzerlerine geli-
yorlar. Ve silkelemeyle gitmiyorlar. Tek tek
almamız gerekiyor. Kendi imkanlarımızla
sinek ilacıyla ilaçladım. Ama hiçbir şe-
kilde faydası olmadı. Yolda yürürken dahi
bu böcekler üstümüze yapışıyor. Zaten
kancalı gibi bir şey. Yapıştıktan sonra ka-
şındırıyor" dedi. DHA

İBB
ÖNÜNDE
EYLEM

S.S. Çiçekçiler Kooperatifi Avukatı Mehtap Koçhan karara itiraz ettiklerini belirterek, "Yapılmış olan bu usulsüz işleme karşı 
yürütmeyi durdurma kararını aldık. Yüce adaletin tecelli ettiğine inanıyorum. Burada bu kadar insan ki biz hepsinin gelmesini
istemedik. Bu kadar insanın ekmeğiyle oynanmak isteniliyor. Buradan insanlar yaka paça atılmak isteniliyor. Biz sosyal 
devlet ilkesinin bu şekilde işlememsi gerektiğine inanan insanlarız" şeklinde konuştu.

Derya Cüce, 
"Yaklaşık 1 
haftadır bu böcek-
ler var. Fakat 2-3
gündür yoğun bir
şekilde görülmeye
başlandı. İnternet-
ten araştırdım
'dantel böceği
olduğunu 
öğrendim. 
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T eknopark İstanbul Mesleki ve Tek-
nik Anadolu Lisesi 2021-2022
Eğitim Öğretim Yılı Açılış törenine

T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii
Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, T.C.
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi
Başkanı Ali Taha Koç, İstanbul İl Milli
Eğitim Müdürü Levent Yazıcı ve Tekno-
park İstanbul Genel Müdürü Bilal Topçu

katıldı. Türkiye'nin yüksek teknoloji geliş-
tirme bölgesinde, Teknopark İstanbul
bünyesinde yer alan okulda, öğrenciler ilk
yılı hazırlık sınıfı olmak üzere beş yıl süre-
since sızma testi, adli bilişim, yapay zeka
ve siber güvenlik laboratuvarlarında eği-
tim alıyorlar. Türkiye’nin ilk Siber Güven-
lik Lisesi olma özelliğini de taşıyan
Teknopark İstanbul Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi, Liselere Geçiş Sistemi
(LGS) Sınavı'nda yüzde 1'lik dilimden öğ-
renci alan meslek liseleri arasında yer alı-
yor. Böylece Teknopark İstanbul Mesleki
ve Teknik Anadolu Lisesi, ASELSAN
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve İs-
tanbul Teknik Üniversitesi Mesleki ve Tek-
nik Anadolu Lisesi ile birlikte en başarılı
yüzde 1'lik dilimden öğrenci alan meslek
liseleri arasında yer alıyor. Paydaşları ara-
sında; T.C Cumhurbaşkanlığı Savunma
Sanayii Başkanlığı, T.C. Cumhurbaşkan-
lığı Dijital Dönüşüm Ofisi, Türkiye Siber
Güvenlik Kümelenmesi ve Teknopark İs-
tanbul'un katkılarıyla, Milli Eğitim Bakan-
lığı tarafından siber güvenlik alanında
açılan ilk lise unvanını taşıyan Teknopark
İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

başarılı öğrencilerin tercihi oldu.

Atölye çalışmaları var

Başarılı öğrenciler tarafından tercih edilen
Teknopark İstanbul Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi'nin teknik programında bi-
lişim teknolojileri ağ işletmenliği ve siber
güvenlik dallarında eğitim veriliyor. Tekno-
park İstanbul MTAL, Türkiye'nin Ar-Ge
üssü konumunda yer alan Teknopark İs-
tanbul bünyesinde yer alıyor. Öğrenciler,
Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesine
üye firmalarda özel atölye çalışmalarında
eğitim alabiliyor ve uzmanlaşmak istedik-
leri alanı keşfetmeleri adına bilişim tekno-
lojileri firmalarına teknik geziler
yapabiliyor. Geçtiğimiz yıl eğitim hayatına
30 öğrenciyle başlayan Teknopark İstan-
bul MTAL bu yıl da 30 öğrenci aldı. 

Siber güvenlik alanında 
önemli iş gücü açığı

Siber güvenlik sektörünün her geçen bü-
yüdüğünü ifade eden Teknopark İstanbul
Genel Müdürü Bilal Topçu, şunları kay-
detti: “Mordor Intelligence’ın siber güven-
lik konulu raporuna göre pazarın 2026

yılına kadar 352,25 milyar dolara ulaş-
ması bekleniyor. Buradan pay alabilme-
miz için yerli teknolojilerimizin daha da
fazla gelişmesi ve dünyaya ihraç edilebilir
konuma gelmesi gerekiyor. Öte yandan
siber güvenlik alanında uzman açığı da
önemli seviyelere ulaşmış durumda. Ulus-
lararası Bilgi Sistemi Güvenlik Sertifikas-
yon Konsorsiyumu (ISC)’nun raporlarına
baktığımızda dünya çapında şu anda 3,1
milyonluk siber güvenlik uzmanına ihtiyaç
olduğunu görüyoruz. Siber güvenlik iş gü-
cündeki küresel boşluk, bölgeye göre deği-
şirken dünya genelinde uzman açığının
Kuzey Amerika’da yüzde 12, Latin Ameri-
ka’da yüzde 17, Avrupa’da yüzde 5, Asya
Pasifik ülkelerinde ise yüzde 66 olduğu gö-
rülüyor. Bu noktadan hareketle Teknopark
İstanbul olarak Türkiye'nin ilk ve tek siber
güvenlik meslek lisesine ev sahipliği yapı-
yoruz. Burada öğrenim gören öğrencileri-
miz lisemizde siber güvenlik alanının
birçok farklı dalında kaliteli eğitim alma
fırsatına sahip oluyor, siber güvenlik ala-
nında faaliyet gösteren firmalarla iç içe
eğitim görerek sektörün geleceğini
şekillendiriyor.”

Medical Park
açılış yaptı

TEKNOPARK ISTANBUL
BUYUK UMUT VERIYOR

2021-2022
Eğitim Öğretim

Yılı açılışı 
İstanbul’da
gerçekleşen
Teknopark 

İstanbul 
Mesleki ve

Teknik 
Anadolu

Lisesi, gençlerin
geleceğe umutla

bakmalarını
sağlıyor

Hasta odaklı hizmet anlayışı, modern teknolojik
donanımıyla hizmet veren VM Medical Park 
Hastanesi, medikal onkoloji bölümünü hizmete açtı

AçılışA Keçiören Belediye Başkan Yardımcısı
Merih Karayol, Ankara’daki Medical Park has-
tanelerinden yöneticiler, çalışanlar ve sağlık sek-

töründen onkoloji hekimleri katıldı.  Türkiye'nin en yaygın
hastaneler zincirlerinden Medical Park Hastaneler Gru-
bu’na bağlı VM Medical Park Ankara Hastanesi, sağlık
alanında verdiği kaliteli hizmetine bir yeni halka daha ek-
ledi. Hasta odaklı hizmet anlayışı, ileri tanı ve tedavi yön-
temleri ile hizmet veren hastane, medikal onkoloji
bölümünü hizmete açtı. Yapılan açılış töreninde konuşan
Medical Park Ankara Hastaneleri Genel Koordinatörü Op.
Dr. Tonguç Sugüneş, onkoloji hastalarının modern tedavi
seçenekleri ile evlerinin rahatlığında tedavi olacakları bir or-
tama ulaşmayı hedeflediklerini vurgulayarak “Onkoloji bö-
lümümüzün açılışı misafirlerimize hayırlı uğurlu olsun”
dedi. 

Onkoloji ünitelerine ihtiyaç artıyor

VM Medical Park Ankara Hastanesi Medikal Onkoloji Uz-
manı Dr. Burak Civelek de “Yaklaşık son 30 yıldır artan sık-
lıkla kanser vakaları günümüzde en sık yaşanan sağlık
problemlerinden birisi oldu. Bu nedenle onkoloji ünitelerine
ihtiyaç her geçen gün giderek artmaktadır. Biz de bu bağ-
lamda VM Medical Park Ankara Hastanesi olarak onkoloji
ve kemoterapi ünitesini açmayı doğru bulduk. Kemoterapi
ünitesinde ayakta tedavilerde günü birlik infüzyon tedavi-
leri, kemoterapileri, immünoterapileri hastalarımıza sun-
maktayız. Onkoloji hastaların ihtiyaç duyacağı beslenme,
psikolojik destek ve danışmanlık hizmetleri hastanemizde
multidisipliner bir yaklaşımla onkoloji hastalarımızın hiz-
metinde olacak. Bu zorlu süreci el ele birlikte aşacağımıza
inanıyorum” ifadelerini kullandı.  

Fahiş fiyat
denetimi

AçılışA Ankara'da Ticaret Bakanlığı müfettiş-
leri, üreticiden tüketiciye tedarik kanallarının
takip edilmesi ve aşırı fiyat artışları iddialarını

araştırmak üzere toptancı halinde denetim yaptı. Ticaret
Bakanı Mehmet Muş'un talimatı ile aralarında Ankara'nın
da bulunduğu 10 büyükşehirde toptancı hallerinde eş za-
manlı denetim gerçekleştirildi. Ticaret Bakanlığı müfettişleri
Yenimahalle'deki toptancı halinde bulunan Ankara Büyük-
şehir Belediyesi'ne bağlı zabıta şube müdürlüğünde gıda fi-
yatlarına ilişkin evrak denetimi yaptı. Ekipler, tüm evrakları
titizlikle inceleyip, fiyatlara ilişkin bilgi aldı.

Başarılı öğrenciler tarafından tercih edilen Teknopark İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin teknik
programında bilişim teknolojileri ağ işletmenliği ve siber güvenlik dallarında eğitim veriliyor. Teknopark
İstanbul MTAL, Türkiye'nin Ar-Ge üssü konumunda yer alan Teknopark İstanbul bünyesinde yer alıyor. 

Teksan tarım için devleşti

EgE ÜnivErsitEsi Biyokütle
Enerji Sistemleri ve Teknoloji-
leri Merkezi (BESTMER) ön-

cülüğünde, TEKSAN ile BHK Yapı
ortaklığında ‘Biyokimyasal-Termokimyasal
Hibrit Biyokütle Enerji Üretim Teknolojile-
rinin Kullanımıyla, Sıfır Atıklı, Düşük İşle-
tim Maliyetli, Esnek Üretim Sistemli
Modern Seraların Geliştirilmesi’ projesi
hayata geçirildi. Tarım ve Orman Bakan-
lığı-Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar
Genel Müdürlüğü (TAGEM) Ar-Ge Des-
tek Programı tarafından desteklenen proje
ile tam otomasyonlu; karbondioksit güb-
relemesi, led aydınlatma, ısı kontrolü, nem
kontrolü, gübreleme ve topraksız dikey ta-
rımın gerçekleştirildiği sera sistemine Tek-
san tarafından yenilenebilir enerji
teknolojisi entegre edildi. Teksan Ar-Ge
Merkezi ve BESTMER iş birliği sayesinde
projeye özel biyogaz yakıtlı kojenerasyon
sistemi ve biyogaz temizleme sistemi ta-
sarlanarak kurulumu gerçekleştirildi. 

Gübrelemede kullanılıyor

Dünyanın geleceğine yenilenebilir enerji
çözümleri ile yatırım yapan Teksan’ın yeni-

lenebilir enerjinin farklı alanlar-
daki kullanımına örnek

olan bu projeye özel ge-
liştirdiği biyogaz yakıtlı
kojenerasyon ünitesi,
topraksız dikey tarım
yapılan seranın ik-
limlendirme, aydın-

latma ve
otomasyonu için

gereken tüm
enerji ihtiyacını

karşılarken kışın
da sıcak su ihti-

yacını gideriyor.
Ayrıca kullanı-
lan hibrit siste-

min
çıktılarından olan fer-

mente gübre topraksız tarım sisteminde
besin solüsyonu olarak, kojenerasyon sis-
teminin egzoz gazı ise karbondioksit güb-
relemesinde kullanılabiliyor. 

Enerji hızlı tüketiliyor

Kesintisiz enerjinin olmazsa olmaz olduğu
günümüzde küresel ısınma ile mücadelede
enerji sektörünün kritik öneme sahip oldu-
ğunu belirten Teksan Pazarlamadan So-
rumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ebru Ata
Tuncer, şunları söyledi:  “Enerjiye duyulan
ihtiyaç her geçen gün artıyor, enerji kay-
nakları ise aynı hızla tükeniyor. Dünyanın
sınırlı kaynakları 7 milyar civarındaki nü-
fusa yetmiyor.  Enerji arz güvenliği için ye-
nilenebilir enerjiye dayalı alternatif
kaynaklar büyük önem taşıyor.  Yaşama
bir bütün olarak saygı duyan bir marka
olarak dünyanın geleceğine yenilenebilir
enerji çözümlerimiz ile yatırım yapıyoruz.
Ürün gamımızda önemli yeri bulunan ye-
nilenebilir bir enerji kaynağı olarak biyogaz

ile çalışan sistemler en çevreci elektrik üre-
tim sistemlerinden biri olarak dikkat çeki-
yor. Biyogaz ile çalışan setler, atıkların
doğaya zarar vermesini önlerken enerji
üretim maliyetlerini de azaltıyor. Topraksız
sera projesine kurduğumuz biyogaz koje-
nerasyon sistemi ile yenilenebilir enerji ala-
nında yapılabilecek çalışmalara güzel bir
örnek oluşturmuş olduk. Projede kullanı-
lan kojenerasyon sistemimiz seranın kesin-
tisiz enerjisini sağlarken, kışın sıcak su
ihtiyacını da karşılayacak. Kojenerasyon
sisteminin egzoz gazı ise karbondioksit
gübrelemesinde kullanılabilecek. Böylece
elde edilen ekonomik kazanımın yanı sıra
sistemin kurulduğu alanda senelik 16 ton
metan ve 10 ton karbondioksit salınımının
önüne geçerek çevrenin korunmasına katkı
sağlayacak. BESTMER öncülüğünde ha-
yata geçirdiğimiz bu örnek projenin yay-
gınlaşmasını ve biyogaz yakıtlı sistemlere
ilgiyi artırmasını diliyoruz.” 
NERGİZ DEMİRKAYA

Teksan Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ebru Ata Tuncer, 
“Enerjiye duyulan ihtiyaç her geçen gün artıyor, enerji kaynakları ise aynı hızla
tükeniyor. Dünyanın sınırlı kaynakları 7 milyar civarındaki nüfusa yetmiyor.
Enerji arz güvenliği için yenilenebilir enerjiye dayalı alternatif kaynaklar büyük
önem taşıyor. Yaşama bir bütün olarak saygı duyan bir marka olarak dünyanın
geleceğine yenilenebilir enerji çözümlerimiz ile yatırım yapıyoruz” dedi.

Karavan
gibisi yok
Karavan firması kurucularından 
Turizmci Tarık Irmak ve Eğitimci
Berkan Ülker, karavanın hayatın her
alanına girdiğini belirtti. Irmak ve
Ülker, karavan sektörünün
gelişmesini, istihdamın artması ve iç
turizm canlanması açısından çok
önemli gördüklerini belirtti

Karavan kullanımının yaygın-
laşması tatilcilerin seyahat
alışkanlıklarını da değiştirdi.

Pandeminin başında yaygınlaşmaya başla-
yan karavan turizmi hız kesmeden sürüyor.
Motokaravan kiralayan ve üreten firma sa-
yıları gün geçtikçe artarken, ünlüler de
uçak yerine karavan ile seyahat etmeye
başladı. Şevval Sam, Kadir Doğulu- Nesli-
han Atagöl çiftçi, Simge, Pınar Altuğ ve
Volkan Konak gibi karavan tutkunu sanatçı
ve ünlülerin sayısı da her geçen gün çoğa-
lıyor. Pandemi nedeniyle kapalı alanda ça-
lışmak istemeyen iş insanları ile freelance
çalışmayı tercih edenler, seyahat engeli ol-
mayan karavanları kendi ofislerine dönüş-
türdü. İş seyahatlerinde özel araç veya
otobüs kullanan Tekbilek çifti, atıl halde
duran bir otobüsü karavana dönüştürdü.
Kalite Danışmanlığı yapan Berker ve Mef-
tune Tekbilek çifti, otobüsü hem yaşam
alanı hem de ofis olarak kullanıyor. Kara-
vanı iş hayatında değerlendiren bir diğer
kişi ise Fatih Baran Akyüz oldu. Karavan
tutkunu Akyüz, Türkiye'yi gezdiği karavanını
kahve dükkanına dönüştürdü.

İstihdam artıyor
Shantigo Karavan Firması kurucularından
Turizmci Tarık Irmak ve Eğitimci Berkan
Ülker, karavanın artık hayatın her alanına
girdiğini söyledi. Ünlülerden, iş dünyasına,
seyahat tutkunlarından sürpriz evlilik teklifi
planı yapanlara kadar birçok insanın kara-
vanla yaşamla özdeşleştiğini anlatan Irmak
ve Ülker, “Türkiye’nin ilk inovatif karavan-
larından birini üreten bir firma olarak kara-
vanın Türk insanı kadar bu kadar
sevilmesinden dolayı çok büyük memnuni-
yet duyuyoruz. Pandemi döneminde artan
ilgi sektörün hızla büyümesine yol açarken,
karavan tutkunlarının sayısı da her geçen
gün artıyor. Hem seyahat hem de ticari
alanda karavan sektörünün gelişmesini, is-
tihdamın artması ve iç turizm canlanması
açısından çok önemli görüyoruz” diye
konuştu.

Tehlike çanlarının çaldığı küresel iklim krizinde enerji ve gıda arz güvenliği öncelikli
başlıklar olarak kabul ediliyor. Enerjinin verimli ve çevre dostu yöntemlerle üretildiği
örnek projeler ise sürdürülebilir bir gelecek için çözüm umutlarını artırıyor

Ebru
Ata
Tuncer



7SİYASET 15 EYLÜL 2021 ÇARŞAMBAwww.gazetedamga.com.tr

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Ankara'da tedavi altına alınan Saadet Partisi Yük-
sek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ün sağlık durumu hakkında, "İnşallah birkaç gün içinde
daha iyi bir noktaya geleceğini ümit ediyorlar. Şimdilik bir müşahede altında" ifadelerini kullandı.

Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, 2023 se-
çimlerinde "ilkelerine uygun bir ittifakta" yer
alabileceklerini bildirdi. Yapıcıoğlu, "Bizim
şimdiden herhangi bir ittifaka angaje olma
durumumuz yok" ifadelerini kullandı

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Baş-
kanı Oğuzhan Asiltürk, Covid-19 nede-
niyle İstanbul'da hastaneye kaldırılmış,
ardından dün partiden yapılan açıkla-
mada Asiltürk'ün zatürreye bağlı gelişen
nefes darlığı nedeniyle fenalaştığı ve Anka-
ra’ya getirilerek tedavi altına alındığı bildi-
rilmişti. Dün Ankara Şehir Hastanesi'nde
Asiltürk'ü ziyaret eden Karamollaoğlu,
"Şu anda dinleniyor, doktorlarımızın kont-
rolü altında. İstanbul’dan buraya gelmesi
iyi olmuş. Sayın Sağlık Bakanı’mıza özel-
likle teşekkür ediyorum, buradaki bütün
personele de… Çok büyük ilgi gösteriyor-
lar. İnşallah birkaç gün içinde daha iyi bir
noktaya geleceğini ümit ediyorlar. Şimdilik
bir müşahede altında. Ümit ediyorum ki
kısa zamanda, birkaç gün içinde toparla-
nır. Biz de o zaman geldiğimizde sizlere

daha güzel, değişik haberleri veririz" açık-
lamasını yaptı. 

VIP serviste yatıyor

Karamollaoğlu, "Yoğun bakımda mı?" so-
rusuna, "VIP serviste, normal bir bakım al-
tında. Anladığım kadarıyla oksijen veriliyor.
Ben kendisini gördüğüm zaman uyuyordu.
İnşallah kısa zamanda daha iyi bir noktaya
gelecek. Eşinin durumu çok daha iyi, ken-
disini toparlamış zaten" cevabını verdi.
Asiltürk'ün aşı olmadığı yönündeki iddiala-
rın sorulması üzerine Karamollaoğlu, "Aşı
olup olmadığını bilmiyorum. Aşı olanlar
da var, olmayanlar da var. O yüzden şu an
onunla ilgili bir şey söyleyemem" yanıtını
verdi. Asiltürk hastaneye geldiğinde Sağlık
Bakanı Fahrettin Koca'nın da Ankara Şehir
Hastanesi'nde olduğu öğrenildi.

BEN DE HAYATA ISCI
OLARAK BASLADIM
E rdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonuna
(Türk-İş) bağlı işçilerle bir araya geldi. Bu-

radaki konuşmasına, kendisini dinleyenleri selam-
layarak başlayan Erdoğan, farklı sektörlerde
alınlarının teriyle ekmeklerini kazanan işçilerle, bu
gazi mekanda, milletin evinde bir araya gelmekten
büyük bir memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Alın terini iyi bilirim

Bu buluşmaya vesile olan Türk-İş Genel Başkanı
Ergün Atalay ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba-
kanı Vedat Bilgin'e teşekkür eden Erdoğan, "Gös-
terdiğiniz kadirşinaslık, ahde vefa, gönüllerinizden
kopup gelen şu sevgi için her birinize şükranlarımı
sunuyorum. Hayata İETT'de işçi olarak başlamış,
daha sonra kendi işini kurmuş, siyasetin her kade-
mesinde bulunmuş, Büyükşehir Belediye Başkan-
lığı, Başbakanlık, Cumhurbaşkanlığı
makamlarına gelmiş bir kardeşinizim. Emeğiyle,
alın teriyle, beden gücüyle çalışmanın hem yor-
gunluğunu hem de bu şekilde evine helal rızık gö-
türmenin verdiği manevi hazzı çok iyi biliyoruz.
Çalışmak kadar, emeğinin karşılığını hakkıyla al-
manın ne kadar önemli olduğunun da gayet
önemle farkındayız. Belediye Başkanlığı döne-
minden, sorumluluğunu üstlendiğimiz her yerde
ve her makamda çalışanların haklarının teslimi
için gayret gösterdik. Gerektiğinde bütçe imkanla-

rını zorlama, gerektiğinde başka kalemlerden fe-
dakarlık yapma pahasına tercihimizi hep çalışan-
ların emeklerinin karşılığını verme istikametinde
kullandık. Tabii ki sonuçta imkan-mümkün ara-
sında bir denge kurmak mecburiyetinde kalıyo-
ruz" dedi. 

27 kat artan maaşlar var

Bununla birlikte, Türkiye'nin potansiyeline, mille-
tin çalışkanlığına ve üretkenliğine güvenerek çıtayı
sürekli daha yükseğe çıkardıklarını vurgulayan
Erdoğan, Türkiye'nin son 19 yılda istihdam sayı-
sını 9,5 milyon artırırken, çalışanların gelir seviye-
sini de kat ve kat yükseltmiş bir ülke olduğu
gerçeğinin asla unutulmaması gerektiğinin altını
çizdi. Milli gelirin Türk lirası olarak yaklaşık 11
kat yükselirken, asgari ücretin 16 kata yakın art-
masının bunun en somut örneklerinden biri oldu-
ğuna işaret eden Erdoğan, "Aynı fevkalade
yükselişi emekli maaşlarında da görmek müm-
kündür. Öyle ki 27 kat artan emekli maaşları var-
dır" diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan,
bugüne kadar yaptıkları tüm toplu sözleşme gö-
rüşmelerinde hep çalışanların gelirlerini ve refah-
larını yükseltecek formüller üzerinde durduklarını
belirterek, kamu işçilerinin ücretlerindeki artışla-
rın, özel sektörü de benzer yönde hareket etmeye
yönelttiği için burada çıkan rakamların kısa sü-
rede tüm çalışanlara şamil olduğunu söyledi.

Oğuzhan Asiltürk
müşahade altında

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde işçilerle buluşma gerçekleş-
tirdi. Erdoğan "Hayata İETT'de işçi olarak başlamış, daha sonra kendi işini kurmuş, siyasetin her ka-
demesinde bulunmuş, Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Başbakanlık, Cumhurbaşkanlığı makamlarına
gelmiş bir kardeşinizim. Evine helal rızık götürmenin verdiği manevi hazzı çok iyi biliyoruz" dedi

"Biz, hep ülkemize kazandırdığımız
eser ve hizmetlerle insanımızın
hayat kalitesini, gelirlerini yükselte-
rek de refah seviyesini artırmak için
mücadele ettik" diyen Erdoğan, mil-
letle birlikte ilan ettikleri 2023 he-
deflerinde Türkiye'yi her alanda
olduğu gibi çalışanların gelir seviye-
leri konusunda da en üst sıralara çı-
karmayı planladıklarını dile getirdi.
Son yıllarda ardı ardına yaşanan
darbe girişimleri, ekonomik saldırı-
lar, salgın musibeti ve afetler sebe-

biyle biraz gecikme yaşanmış olsa
da bu hedefe sıkı sıkıya bağlı olduk-
larını vurgulayan Erdoğan, şunları
kaydetti: "Son dönemde sanayi üre-
timinde, ihracatta, istihdamda, bü-
yümede hızlı bir yükselişle salgın
öncesi dönemin bile üzerine çıktık.
Aynı şekilde turizm başta olmak
üzere hizmetler sektöründe süratli
bir toparlanma yaşanıyor. Makro-
ekonomide dengeler tekrar yerine
oturmaya başladı. Göstergeler, eko-
nomideki pozitif yükselişin artarak
süreceğine işaret ediyor. Tüm bu
olumlu gelişmeler, hem işçilerimizin
hem memurlarımızın toplu sözleşme-

lerinde oldukça tatminkar artışlar
yapmaya kavuşma imkanı sağladı.
Mesela geçtiğimiz ay imzalanan
Kamu İşçileri Toplu Sözleşme İş Söz-
leşmesiyle 700 bin kamu işçimizin
ücretlerinde çok ciddi iyileştirmeler
yaptık. Bu kapsamda asgari ücret
ile 4 bin lira arasında ücret alan iş-
çilerimize seyyanen 500 lira zam
yaptık. Böylece 4 bin liraya kadar
olan işçilerimizin ücretlerinde yüzde
34, tüm işçilerimizin ücretlerinde or-
talama yüzde 25 artış gerçekleşti.
Sosyal yardımlar, ilave tediye ikra-
miyeleri gibi ödemelerle aylık giyinik
ücret tutarı 9 bin lirayı aşmıştır." 

HEDEFLERİN ÜZERİNE ÇIKTIK

Biz şimdiden
angaje olmayız

Askerlerimizi 
kim vurdu?

Yapıcıoğlu, Bursa'da bir ka-
fede düzenlediği basın top-
lantısında soruları yanıtladı
ve gündemi değerlendirdi.
Bir gazetecinin, seçim barajı
ve ittifak konusundaki soru-
sunu yanıtlayan Yapıcıoğlu,
seçim barajının sıfıra indiril-
mesini istedi. Mevcut siste-
min siyasi partileri ittifaka
zorladığı görüşünü savunan
Yapıcıoğlu, şöyle konuştu:
"Hiçbir partinin 'Ben ittifak-
sız da iktidar olabilirim' di-
yemeyeceğini görmek
mümkün. Bu yetmezmiş
gibi bir de seçim barajı var.
Seçim barajı da baraja ta-
kılma ihtimali olan partileri,
'Siz ya Parlamento'da tem-
sil edilmeyeceksiniz ya da
bir ittifakın içinde kendinize
bir yer bulmalısınız' diye da-

yatıyor partilere. Bu dayat-
malar doğru bir şey değil
fakat sistem bu olduğu
müddetçe partilerin birbir-
leriyle ittifak yapmaları en
güçlü ihtimal. 2018 seçimle-
rinde herhangi bir ittifakta
yer almadık. Kendi logo-
muzla, kendi adaylarımızla
müstakil olarak seçimlere
katıldık, baraj dolayısıyla
Meclis'te temsil edilemedik.
2023 seçimlerinde herhangi
bir ittifakta yer alır mıyız?
İlkesel olarak eğer bizim il-
kelerimize uygun bir ittifak
olursa yer alabiliriz ama bu,
seçim barajının haksız ol-
duğu, adaletsiz olduğu ger-
çeğini ortadan kaldırmıyor.
Bizim şimdiden herhangi
bir ittifaka angaje olma du-
rumumuz yok."

CHP Grup Başkanvekili ve
Manisa Milletvekili Özgür
Özel, CHP İstanbul İl Baş-
kanlığı’nda gündeme dair
bir basın toplantısı düzen-
ledi. Özel; Piyade Uzman
Çavuş Mücahit Sınırtepe,
Piyade Uzman Çavuş, Ra-
mazan Demir ve Piyade
Sözleşmeli Er Turgay Aba-
cı’nın İdlib’de şehit olma-
sıyla ilgili konuştu. Özel,
"Bu şehitlerimizi kim
vurdu? Hangi örgüt vurdu?
Bu sırtı sıvazlanan cihatçı-
lar, bir gazetenin değimiyle
gizemli örgüt. DEAŞ ile El
Kaide arasında bir örgüt
varmış, gizemliymiş. Bu ör-
gütün vurduğu söyleniyor.
Buna bir açıklık getirin. Üç
Mehmetçiği kim vurdu? O
çok sevdiğiniz sırtını sıvaz-
ladığınız cihatçılar mı
vurdu, vurmadıysa kim
vurdu?" diye sordu. 

CHP Grup Başkanvekili
ve Manisa Milletvekili

Özgür Özel

Erbakan'a çok sert tepki
Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof.
Dr. Mehmet Ceyhan, Fatih Erbakan'ın korona-
virüs aşısı hakkındaki "3 kulaklı, 5 gözlü yara-
tıklar doğmasına yol açabilir" sözlerine tepki
gösterdi. "Bu coğrafyada 330 yıldır aşılar yapılı-
yor" diyen Ceyhan, "Bu pandemi aşısı kadar
güvenilir veri de yoktu, bu aşı 5,5 milyar doz
yapıldı. Genetik yolla elde edilen aşılar da kul-
lanıldı. Hatta gelişmiş ülkelerde hücre çekirde-
ğine giremeyen mRNA aşılarını bırakın, 30-40
yıldır çekirdek içine girebilen DNA aşıları da
faz çalışmalarında kullanılıyor. Ben hiç may-
muna benzeyen, 3 kulaklı, 5 kulaklı insan gör-
medim. Siz gördünüz mü?" ifadelerini kullandı.
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Müdürlüğümüze Bağlı Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi İçin Tıbbi Cihaz Alımımal alımı
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sa-
dece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN :2021/539365
1-İdarenin
a)Adı :İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ - İSTANBUL AVRUPA SAĞLIK 

BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
b) Adresi :Peykhane Caddesi No:8 ÇEMBERLİTAŞ/ FATİH/İSTANBUL
c) Telefon ve faks numarası :02124530794 - 2125180712
ç) İhale dokümanının görülebileceği 
ve e-imza kullanılarak indirilebileceği 
internet sayfası :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı :Müdürlüğümüze Bağlı Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma 

Hastanesi İçin Tıbbi Cihaz Alımı
b) Niteliği, türü ve miktarı :6 Kalem Tıbbi Cihaz Alımı

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

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer :Müdürlüğümüze bağlı Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi Seyrantepe Ek Hizmet Binasının ilgili deposuna 
teslim edilecektir.

ç) Süresi/teslim tarihi :Yüklenici, alım konusu malların teslim programına uygun olarak 
Cihazı talep eden kuruma teslimini sağlamak için sözleşme
imzalama tarihinde malların teminine başlayacaktır. Yüklenici 
en geç 50(elli) takvim günü içinde cihazın montajı tamamlanmış ve
cihaz çalışır halde teslim edilmiş olacaktır.

d) İşe başlama tarihi :Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati :06.10.2021 - 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri 
(e-tekliflerin açılacağı adres) :İl Sağlık Müdürlüğü (Ana Bina)/ Konferans Salonu (Binbirdirek 

Mah. Peykhane Cad. No:8 Çemberlitaş-Fatih/ İSTANBUL)
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara
ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması 
zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:
Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücut Dışında Kulla-
nılan (in vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği kapsamında ürün teklif eden istekliler, Tıbbi Cihaz
Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği  gereği Satış Merkezi Yetki Belgesini idare istediği takdirde
ihale dosyasında sunmalıdır. Yeterlilik bilgileri tablosunda mutlaka beyan etmelidir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına
(halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.4.2. Ekonomik ve mali yeter-
liğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgelere ait bilgiler:
a) Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücut Dışında Kul-
lanılan (in vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği kapsamındaki tüm isteklilerin (tedarikçi ya da bayii)
ÜTS sisteminde kayıtlı olması ve alımı yapılacak olan (üretilen veya ithal edilen) tüm ürünlerin,
ÜTS’de Sağlık Bakanlığı tarafından kayıt işleminin tamamlanmış olması gerekmektedir. İstekliler yu-
karıda bahsedilen kayıt işlemi tamamlanmış ÜTS numaralarına ait çıktılar veya bu bilgileri içeren do-

kümanları yeterlik bilgileri tablosunda beyan edeceklerdir.
b) Tıbbi cihazların, Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihaz Yönetmeliği
kapsamındaki ürünlerin Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun ilgili internet adresinden kontrolleri
yapılacak olup, kullanımları ve piyasaya arzları durdurulan cihazlar değerlendirme dışı bırakılacaktır.
c) Tedarikçi firmalar ve Tıbbi Cihaz Yönetmelik kapsamındaki tüm ürünler ihale tarihi itibariyle ÜTS’de
“kayıtlı” veya “Sistemde Tekil Ürün Var” durumunda olmalıdır.
d) İstekliler, ürüne ait teknik şartnamede tanımlanan özellikler farklı ÜTS kaydı gerektiriyorsa her
ürüne ait ÜTS Barkod numaralarını yeterlik bilgileri tablosunda beyan edeceklerdir.
e) Birim Fiyat Teklif Cetvelinde belirtilen alıma esas malzemenin dışında, teknik şartnamede alıma
esas malzemeyle birlikte verilmesi istenen Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi
Cihaz Yönetmeliği ve Vücut Dışında Kullanılan Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği kapsamı dışındaki
ürünler teklif edilecekse, bu ürünlerin söz konusu yönetmeliklerin kapsamı dışında olduğuna dair üre-
ticinin/ithalatçının yazılı beyanı verilecektir. Beyan verilen ürünler için ÜTS kaydı aranmayacaktır.
f) İstekliler, teklif ettikleri ürünlerin markasını ve modelini yeterlik bilgileri tablosunda beyan edeceklerdir.
g) İhale tarihi itibari ile geçerli ve TS 12426 Yetkili Servisler- Tıbbi Cihazlar İçin Kurallar" standardına
veya "TS 13703- Özel Servisler - Tıbbi cihazlar için Kurallar" standardına uygun 'Hizmet Yeterlilik
Belgesi’ni yeterlik bilgileri tablosunda beyan edeceklerdir.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartna-
meye cevapları ve açıklamaları:
a-) KATALOG: Teklif edilen sistemin/cihazın/cihazların teknik şartname  belirtilen şartlara uygunlu-
ğunu teyit etmek için ayrıntılı teknik bilgilerin yer aldığı katalogların  teklif dosyası içerisinde veril-
mesi gerekmektedir. Ayrıca teknik şartname maddelerinin hangi sayfada olduğunu belirten
işaretlemenin katalogda yapılması gerekmektedir. Sunulan katologlar üzerine birim fiyat teklif cetve-
lindeki kalemlerin sıra numaraları belirtilecektir. 
b-) İstekliler, garanti sonrası yedek parça ihtiyacının karşılanması için, teklif edilen cihaza ait tüm
yedek parçalar ile ömürlü parçaların adını, kullanım ömrünü, garanti süresini, fiyatını içeren listeyi
Türk Lirası olarak vereceklerdir.Bu listede yer alan yedek parçaların cihazın kullanım ömrü süre-
since taahhüt edilen fiyatlarını geçmeyecek şekilde temin edileceğine dair isteklinin ve üretici/itha-
latçı firmanın taahhüdünü ihale işlem dosyasında sunacaklardır.Yedek parçalar ile ömürlü parçalar
için teklif edilen fiyatlar rayiç fiyatlara uygun olacak ve toplamı cihaz bedelinin % 200'ünü geçmeye-
cektir. İstekli tarafından bu listede kasden veya sehven belirtilmeyen yedek ve ömürlü parçalar 
ücretsiz olarak değiştirilecektir.
c-) TEKNİK ŞARTNAME UYGUNLUK BELGESİ:İstekliler cihazın/cihazların hangi ........marka,
........model ve tip olduğunu belirterek şartname maddelerine sırasına göre tek tek ve Türkçe olarak
cevap verilen şartnameye uygunluk belgelesini teklifle birlikte mutlaka verecektir. Bu uygunluk 
belgesi, firmanın antetli kağıdına yazılmış olacak, firma yetkilisinin imzası ve firma kaşesi belgenin
her sayfasında bulunacaktır. Madde sıra numarasına göre "evet-hayır" "okundu-anlaşıldı" ifadeleri
yerine her maddeye uygun cevaplar verilecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin
tamamında %15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, 
e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin
e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı
sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale
yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama
istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

MÜDÜRLÜĞÜMÜZE BAĞLI ŞİŞLİ HAMİDİYE ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ İÇİN TIBBİ CİHAZ ALIMI
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ - İSTANBUL AVRUPA SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

İBB Meclisi'nde konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik
Göksu, dünyanın en genç ulaşım filosunun İstanbul'da olmasına

rağmen İETT otobüslerinin sürekli arıza yaptığını söyledi.
Göksu, "Düne kadar tıkır tıkır işleyen mevcut otobüsler neden

şimdi sürekli arıza yapıyor?" diye sordu. CHP Grup Başkanvekili
Doğan Subaşı ise geçmiş dönemde yaşanan arızaları sıraladı
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İ BB Meclisi eylül ayı toplantısı, 1. Baş-
kanvekili Zeynel Abidin Okul'un baş-
kanlığında Yenikapı Kadir Topbaş

Gösteri ve Sanat Merkezi'nde yapıldı. Top-
lantıda konuşan Göksu, İETT'deki araç
arızalarına, İSPARK’ın zararına, İSKİ’nin
borçlarına değindi. Otobüs ve metrobüs
arızalarının İstanbulluların okullarına, işle-
rine gitmelerini engellediğini anlatan
Göksu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğ-
lu’nun filonun eski olduğunu öne sürerek
arızaları buna bağlamasının yalandan iba-
ret olduğunu söyledi.

Neden sürekli arıza yapıyor?

Göksu, 2013-2018 yılları arasında İETT
araçlarının yüzde 75'inin öz kaynaklarla
yenilendiğini ifade ederek, "Siz ise 2 buçuk
yılda İBB kaynakları ile bir tane bile yeni
araç alamadınız. Diğer yandan İETT'nin
web sayfasına baktığımızda göreceğiz ki
2018 Kasım ayı verilerine göre dünyada
toplu ulaşım araçlarının yaş ortalaması
New York 9,2, Tokyo 11,83, Berlin 7, Paris
8, Roma 13, İstanbul yani İETT'de 5,8.
Yani siz dünyanın en genç filosuna sahip
bir kurumu devraldınız. Düne kadar tıkır
tıkır işleyen mevcut otobüsler neden şimdi
sürekli arıza yapıyor, siz neden bunların

bakımını yapamıyorsunuz, süreci neden
yönetemiyorsunuz?" diye konuştu. İETT
otobüsleri için daha önce her garaj için de-
ğişik firmaların aldığı bakım ihalelerinin
tamamının, bu dönemde tek bir firmaya
verildiğini belirten Göksu, bu firmanın da
bakımları yapmadığını kaydetti.

Mercedes yetersiz bulunmuş

İhalelerden dosya alan firmaların üçünün
bütün ihalelere teklif yerine teşekkür mek-
tubu gönderdiğini dile getiren Göksu,
"Özgür Karabat milletvekili olduktan
sonra bu firmadan ayrılmıştı dediler ama
esas milletvekili olduktan sonra mali mü-
şaviri oldu. İronik olanı şudur. Otobüslerin
bakım onarımı için Mercedes firması bile
yetersiz bulunarak elenmiş. 'Sen yetersizsin
ihaleye giremezsin.' diyorlar. Mercedes de
30 sayfalık savunma gönderiyor. Bakım-
larda kalitesiz yan sanayi ürünleri kullanıl-
mış. İETT’deki arızaların, bu ihalelerden
sonra bu kadar artması bir tesadüf
müdür? Bu iş için yetersiz olduğu alenen
ortaya çıkan bu firmanın kısa süre içinde
İBB’den bu kadar ihale almasının arka pla-
nında hangi ilişkiler vardır? Otobüsün ica-
dından 100 yıl sonra otobüsleri düz
yürütemeyen kişi, motorlu araçların ica-

dından 450 yıl önce karadan gemileri yürü-
ten Fatih Sultan Mehmet Han'a benzetili-
yor. Hanımefendi de artık herhalde yeni
Fatih'in portresini genel merkezine asar.
'Zulüm 1453'de başladı.' diyenler ne za-
mandan beri Fatih oldu?"

İSPARK 100 milyon zararda

Göksu, İBB'nin yönetim anlayışı sebebiyle
İSPARK'ın da 100 milyon lira zararda ol-
duğunu dile getirdi. Esenler'deki İS-
PARK'ın kapatılma gerekçesini anlatan
Göksu, şunları kaydetti: "İSPARK'la ala-
kası olmayan bir İBB daire başkanı tama-
men şahsi kaprisi sebebiyle İSPARK'a ait
bir otoparkı, 'Siz benim kim olduğumu bi-
liyor musunuz, kapattım burayı.' diyerek
gerçekten kapatıyor ve aynı gün bariyerleri
söktürüyor. Egosunu bu şekilde tatmin
eden bu yönetici bir gün sonra bariyerleri
yerine taktırıp otoparkı açıyor. Bu kadar
keyfi yönetilen şirket batmaz mı?" CHP
Grup Başkanvekili Doğan Subaşı ise
İETT'nin AK Parti döneminde yaptığı arı-
zaları sıralayarak, "Geçen dönem çok sa-
yıda otobüs yolda kaldı. Bakın 2014'te
Kavacık'ta bir yangın oldu 4 kişi öldü.
2016'da Topkapı'da bir yangın oldu.
2017'de Kağıthane'de oldu. 2018'de Üskü-

dar'da, Başakşehir'de, Bayrampaşa'da çatır
çatır yandı arabalar. O kadar ilginç ki met-
robüs sağlamdır diye tanıtma gezisi yaptı-
lar o gezide metrobüs arıza yaptı" dedi.
CHP'nin topluma sosyal kimlikler  üzerin-
den baktığını ifade eden Doğan Subaşı,
"Mezhep, tarikat, parti üzerinden bak-
mayız. Çiftçiye baktığımızda çiftçiyi,
berbere bakarken berberi görürüz.
Silivri'ye bakarken Silivri'yi
hangi parti yönetiyor diye bak-
mayız. Silivri Belediyesi diye
bakarız" ifadelerini kul-
landı. Subaşı, bakım iha-
lesini alan şirketin mali
müşavirinin CHP mil-
letvekili olması ile ilgili
de "Bizim milletvekil-
limiz geçmişten beri
mali müşavirliğini
yapıyor firmanın.
İBB ile iş yapaca-
ğını öğrenince ay-
rılıyor. Büyük bir
yolsuzluk bul-
muş gibi çıkıyor-
sunuz, siz
Phileas otobüs-
lere bakın" dedi. 

İBB Meclisi'nde konuşan ve sert eleştirilerde
bulunan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yıl-
maz İBB'nin Halk Süt projesi kapsamında süt
alımlarını Silivri ve Çatalca'dan almadığını
belirterek "Halksüt olayında ısrarla Çatalca ve
Silivri'den süt alındığını söylüyorsunuz. Koo-
peratiften aldığınızı söylüyorsunuz. Ben yazın
her gün köyleri gezdim. Muhtara sordum,
hayvancıya sordum, çiftçiye sordum. Bir kişi
de İBB'ye ben süt veriyorum demedi. Bir kişi
bile demedi. Gelin buyurun Silivri'de 'süt
sağım şenliği' yapalım. Süt aldığınız çiftçilerle
beraber. Var mısınız?" diye sordu.  "İBB sinek,
sivrisinek ve haşeratla mücadele sorumlu ku-
rumken, bu işlemleri yapmadı" diyen Yılmaz,
"Belediyelere en yoğun
şikayet uçkunla mücade-
leye ilişkin geldi. Vatan-
daş, sorumluluğun
kimde olduğuna bakmı-
yor, sinek var mı yok mu
onunla ilgileniyor. Bir
kez daha söylüyorum
İBB uçkunla mücadele-
sinde ekipman ve bütçe-
siyle birlikte 39 ilçe
belediyesine devretmeli.
Bu şekilde 2-3 ay şikayet
gelir sonra biter düşün-
cesiyle bu problemle baş
edemezsiniz" dedi. 

İBB SİLİVRİ’DEN 
SÜT ALMIYOR!

İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan da Ulaştırma
Bakanlığı'nın İstanbul'da yaptığı metroların logosunu “U”

olarak değiştirmesini eleştirdi. Özkan, "Bugün tabelaları değiş-
tirenler yarın tabela partisi olmaya

mahkumdur” dedi. Özkan, İBB
şirketi Metro A.Ş.'ye alternatif

olarak Ulaştırma Bakanlığı
bünyesinde “U-Ray” isimli

yeni bir şirket kurulmasının ve
Türkiye Kart isimli bir kart ile

yeni  ödeme sistemi geliştirilme-
sinin planlandığını söyledi. İs-
tanbul'da İBB'ye paralel bir
belediyecilik yapılmaya çalışıldığını
dile getiren Özkan, “Bu işi de geçmiş
dönemde İBB Genel Sekreter Yardım-
cısı olan bakan yapıyor” dedi.

TABELA PARTİSİ 
OLMAYA MAHKUM

Volkan
Yılmaz

Doğan
Subaşı 

Tevfik
Göksu

İbrahim
Özkan 



S ancaktepe'de geçtiğimiz hafta
meydana gelen olayda Suriye uy-
ruklu bir ailenin kapısına gelen ve

kendilerini polis olarak tanıtan 3 kişiden
biri dışarıda kalırken ikisi içeri girdi.
Görgü tanıkları ve mağdurların ifadele-
rine göre içeri girdikten sonra Anne
Emina Hachasa(52) ile 11 yaşındaki kızı
Hanım Salih'i darbetmeye başlayan şüp-
heliler onlara işkence ederek evde bulu-
nan altınların yerini söyletti. Anne ve
küçük kızın kulaklarındaki küpeleri ko-
partan şüpheliler daha sonra yaklaşık
100 bin lira değerinde 200 gram altını
alarak olay yerinden hızla kaçtılar. Cuma
namazından dönen ailenin erkekleri du-
rumu gördüklerine olayı polise haber
verdi. Yaralı olan ve feci şekilde dövülen
anne kız ambulansla ağır yaralı olarak

hastaneye kaldırıldı. Olaydan sonra hare-
kete geçen Sancaktepe İlçe Emniyet Mü-
dürlüğüne bağlı ekipler şüphelilerin
peşine düştü. Yapılan çalışmalar sonu-
cunda olayı gerçekleştiren şüphelilerden
Favvaz M.(36) olduğu belirlendi. Asayiş
Şube Müdürlüğü ile Sancaktepe İlçe
Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak ça-
lışması sonucu şüpheli gözaltına alındı.

Azmettirizi büyük kız

Gasp Büro Amirliğinde şüphelilerin tele-
fonunu inceleyen ekipler Favvaz M.'nin
gasbettikleri evin büyük kızı Nur Ahmet
S. ile gönül ilişkisi olduğu tespit edildi.
Favvaz M. polislere verdiği ifadesinde
Nur Ahmet S.'nin ailesinin evinde çok
miktarda altın olduğunu söylediğini be-
lirtti. Bu gelişme üzerine Favvaz M.'nin

suç ortakları Mustafa A.(21) ile Mahmut
H.(23) ile birlikte gasp edilen ailenin
büyük kızı Nur Ahmet S.'de gözaltına
alındı. Şüphelilerle birlikte 1768 dolar ile
toplam 23 bin 655 bin Türk lirası ele ge-
çirildi. Şüphelilerin sorgusu Gasp Büro
Amirliğinde yapıldı. Nur Ahmet S. sevgi-
lisi ile evlenmeyi planladıklarını, ancak
Favvaz M.'nin "Benim param yok" diye-
rek evlenmekten vazgeçtiğini söylediği
öğrenildi. Bunun üzerine genç
kızın  "Bizim evde çok altın var. Bir mik-
tarını alın evleniriz." diyerek onu hırsız-
lığa yönlendirdiğini söylediği öğrenildi.
Şüpheli Nur Ahmet S., sevgilisini, anne
ve kız kardeşini öldüresiye döveceğini
tahmin etmediğini söylediği öğrenildi.
Poliste işlemleri tamamlanan 3 şüpheli ve
Nur Ahmet S. adliyeye sevk edildi. DHA

eskİ İstanbul Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Kadir Topbaş,
Hollandalı Advanced Public

Transport Systems (APTS) adlı firmadan
Phileas marka, 50 körüklü otobüs alın-
masına karar vermişti. Otobüslerin tane-
sinin 1 milyon 307 bin 950 Euro’ya,
muadillerinin yaklaşık dört katı fiyata
satın alınmıştı. Teknik sorunları ve imalat
hataları tespit edilen 50 otobüs satın alın-
dıktan bir yıl sonra arızalanmaya başla-
mış, kısa sürede kullanılamaz hale
gelmişti. İBB yönetimi "İBB'nin AKP dö-

neminde 65 milyon Euro'ya satın aldığı
ancak İstanbul'da kullanıma uygun olma-
dığı için garajlarda çürütülen metrobüs-
leri yayınlıyoruz" mesajı ile bu otobüslerin
fotoğrafını yayımladı. 
İBB İYİ Parti Grup Başkan Vekili İbrahim
Özkan, hurdaya dönen 50 otobüsün fo-
toğraflarını Twitter hesabından paylaştı.
Özkan, "Skandal! İETT üzerinden AKP
dönemi soygunu! Zarar 600 milyon! 60
araç üreten Hollandalı şirket 50 adetini
İBB'ye satıyor ve sonra batıyor. Her şey
ortada" açıklamasını yaptı. 

İBB'nin önceki yönetimi
tarafından Hollanda'dan 

65 milyon euroya satın alınan 50
metrobüsün hurdaya döndüğü ve
garajlarda çürümeye terk edildiği

ortaya çıktı. İBB İYİ Parti Grup
Başkan Vekili Özkan, o fotoğrafları, 

"Skandal! İETT üzerinden AKP
Dönemi soygunu. Zarar 

600 milyon" diyerek paylaştı

METROBÜS HURDALIĞI
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Sancaktepe'de Suriye uyruklu anne ve 11 yaşındaki kız çocuğunu
kendilerini polis olarak tanıtarak girdikleri evde işkence ederek evde
bulunan ziynet eşyalarını çalan Suriye uyruklu 3 şüpheli  yakalandı.
Şüphelileri "Bizim evde çok altın var" diyerek azmettirdiği öğrenilen
evin büyük kızı da şüphelilerle birlikte gözaltına alındı

BIZIM EVDE 
ALTIN VAR!

BIZIM EVDE 
ALTIN VAR!

BIZIM EVDE 
ALTIN VAR!

BIZIM EVDE 
ALTIN VAR!

BIZIM EVDE 
ALTIN VAR!

BIZIM EVDE 
ALTIN VAR!

BIZIM EVDE 
ALTIN VAR!

BIZIM EVDE 
ALTIN VAR!

BIZIM EVDE 
ALTIN VAR!

Siyaset yapma nedenimsiniz!

esenYurt Belediyesi, Üniver-
site Hazırlık kurslarında yıl bo-
yunca eğitim alarak Türkiye’nin

önde gelen üniversitelerine yerleşen öğren-
ciler için kahvaltı programı düzenledi.
Esenyurt Nikah Sarayı’nda düzenlenen
programda Esenyurt Belediye Başkanı
Kemal Deniz Bozkurt, üniversiteyi kaza-
nan gençlerle bir araya gelerek, onlara tav-
siyelerde bulundu. Programda öğrencilerin
merak ettiği soruları yanıtlayan Başkan
Bozkurt, “Birbirinizle lütfen barışık olun,
ötekileştirmeyin. Tercihleriniz sizin arkada-
şınızla kavga etmenize, ayrışmanıza sebep
olacak bir şey değildir. Geriye çalışmak,
üretmek, hakça paylaşmak kalıyor. Eğer
çalışırsak, üretirsek, hakça paylaşırsak ada-
letsizlik olmayacaktır. Dolayısıyla emek ve-
receğiz, güven oluşacak, istikrar oluşacak.
Bütün bunların sonucunda da gençler ge-
leceklerini dışarıda aramayacaklar. Bir ağa-
bey olarak size söyleyebileceklerim bunlar
ama bir Belediye Başkanı olarak hukuk
çerçevesinde yapmam gereken neyse yapa-
cağım. Sizden daha değerli bir şeyimiz yok
çünkü. Gençler bu ülkenin geleceği, temi-
natıdır. Gençleri olmayan ve gençlerini
doğru yetiştirmeyen bir ülkenin ayakta kal-
ması mümkün değildir. İnşallah okuldan
mezun olduktan sonra da elimizden gelen

ne varsa destek olacağız” diye konuştu.

Öğrencinin kaynağı kitabıdır

Gençlerin iyi bölümlere yerleşmiş olmasın-
dan dolayı mutlu olduğunu dile getiren
Başkan Bozkurt, “Haftaya sizinle başlamak
çok güzel. İyi ki geldiniz. Teşekkür ediyorum
katıldığınız için. Bir yerlere yerleşmiş olma-
nızdan dolayı çok mutlu oldum. Önemli
olan bir şey için uğraşmak, çaba sarf etmek.
Yerleşmiş olmanız ya da yerleşmemiş olma-
nız sizin değerli ya da değersiz olduğunuzu
belirlemez. Birisi çok iyi bir puan almıştır,
birisi az puan almıştır. Değerli olan şey çaba
gösteriyor, uğraşıyor olmanız; ahlaklı olma-
nız. Ben öyle değerlendiriyorum. Başarılı ol-
manız kaynakları doğru kullandığınız
anlamına geliyor. Öğrencinin kaynağı za-
manıdır, kitabıdır, ailesinin ve çevresinin ver-
diği olanaklardır. Bu anlamda ben hepinizi
canıgönülden alkışlıyorum. Yeni bir ufka
açılıyorsunuz. Ben inanıyorum ki hepiniz
eğer biraz önce konuştuğumuz çerçevede
hareket ederseniz çok mutlu olacaksınız”
şeklinde konuştu.

Başarılarınızı kutluyorum

Üniversiteyi kazanan gençleri tebrik eden
Başkan Bozkurt şunları ekledi: “Başarıları-
nızdan mutlu olacağız. Geleceğe daha
umutla bakacağız. Ben öğretmenlerime ve
Müdür Bey’e çok teşekkür ediyorum. Başa-
rılı bir iş yapıyorlar. Benim oğlum da orada

kursa devam etti. 
Bu, buraya olan güvenimin de göstergesidir
aynı zamanda. İnşallah daha güzelini bera-
ber oluştururuz. Bizim Öğrenci Destek Ofi-
si’miz var. O ofisimiz bizzat ilgilenecek;
İnşallah bundan sonraki süreçte de stajları-
nızda, burs olanaklarında da fayda sağla-

maya çalışacağız. Ben elde ettiğiniz başarı-
lardan çok mutlu oldum. İyi ki varsınız. Sizi
seven bir belediye başkanınız olduğunu
unutmayın. Sizi öpüyorum. Başarılarınızı
kutluyorum. Geleceğimiz umutla, ışıkla,
sevgiyle, saygıyla ve güzelliklerle dolsun 
diliyorum."

Esenyurt Belediyesi’nin Üniversite Hazırlık kurslarında eğitim alarak üniversiteye yerleşen öğrencilerle
kahvaltı programında bir araya gelen Başkan Bozkurt, “Başarılarınızı kutluyorum. Benim siyaset
yapma nedenim siz gençlersiniz. Sizden daha değerli bir şeyimiz yok çünkü” dedi

Esenyurt Belediyesi Sürekli Eğitim Merkezi’nin Üniversite Hazırlık kursunda 
eğitim alarak Kocaeli  Kültür İşleri Müdürlüğü Sürekli Eğitim Merkezi tarafından
verilen hazırlık kursları üniversiteye girişin anahtarı oldu.

Balon sönecek!
Son günlerde kira fiyatlarındaki anormal
artışların durdurulması için hükümet hareket
geçerek ev kiralama şirketleri modeline
yöneldi. İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı
Nizamettin Aşa, yeni modelin 1 yıl içinde hızlı
bir şekilde uygulamaya geçeceğini ve 
fiyatlardaki balonun bu sayede ineceğini belirtti

Yüz Yüze eğitimin başlaması, kentsel
dönüşüm çalışmalarının da olmasıyla
İstanbul'da kira fiyatları artarken, kira-

lık ev bulmak da zorlaştı. Fırsatçı ev sahipleri de
kiraları yükseltti. Türkiye genelinde kira fiyatları
yüzde 55 artarken, İstanbul'da bu oran yüzde 35
ile yüzde 100 arasında ilçe ve semte göre değişik-
likler gösteriyor. Fiyatlardaki bu artış üzerine ise
hükümet harekete geçerek bir model üzerinde ça-
lışma başlattı. Avrupa'da uygulanan modele göre
inşaat firmaları kiralık dairelerin olduğu sosyal
konutlar yapıyor. Kiralık evler kişilere değil şirket-
lere ait oluyor. Şirketler, vatandaşlar ile yaptığı
sözleşmeler çerçevesinde kiralarını alıyor. Evler
şirketlere ait olduğu için de kısa sürelerde çı-
kartma gibi durumlar söz konusu olmuyor.

Olumlu bir gelişme

Modeli Demirören Haber Ajansı'na değerlendi-
ren İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizamet-
tin Aşa, "En azından önümüzdeki 1-2 yıl içinde
kentsel dönüşümün tamamlanmasıyla, bu inşaat-
ların bitmesiyle büyük ölçüde piyasadaki kiralık
ev sıkıntısı gidecek, şu köpük, balon sönecek diye
düşünüyoruz" değerlendirmesinde bulunarak
modelin piyasayı olumlu yönde etkileyeceğini be-
lirtti. İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Niza-
mettin Aşa, "Oldukça olumlu bir gelişme. Zaten
dünyada olan bir şey bu. Biz de de yapılıyordu, ilk
defa yapılacak bir şey değil, daha önce de bazı
şirketler kiralama amaçlı inşaat yapıp bunu kiraya
veriyordu, işletmesini yapıyordu. Artık bu sosyal
bir proje haline dönüşüyor, teşvik ediliyor, bazı
vergi muafiyetleri söz konusu. Burada özellikle ki-
ralık olan ev sıkıntısına bir çözüm bulmak ama-
cıyla şirketlerin daha sosyal konuta yakın veya
öğrencilere hitap edebilecek şekilde evler, inşaatlar
yapıp bunu kiraya vermesi söz konusu. Bunlar
satmak amacıyla değil, sadece kiralamak ama-
cıyla kurulacak olan şirketler, yapılacak olan inşa-
atlar gündeme geliyor. Olumlu olacak, piyasaya
bir defa çok büyük faydası olacak diye düşünüyo-
ruz. En azından önümüzdeki 1-2 yıl içinde kent-
sel dönüşümün tamamlanmasıyla, bu inşaatların
bitmesiyle büyük ölçüde piyasadaki kiralık ev sı-
kıntısı gidecek, şu köpük, balon sönecek diye dü-
şünüyoruz. Böyle bir proje başlarsa önümüzdeki
sene itibariyle bu sıkıntı oldukça azalır. Hele hele
mevcut atıl, kullanılmayan binaların dönüşmesi
de söz konusu olursa çok daha hızlı bir süreç baş-
lar bu işle ilgili" dedi. DHA

Mafyaya karşı federasyon!

Sitelerin yönetimlerini ele geçirerek haksız
kazanç elde eden şebekelere karşı 25
derneğin bir araya gelmesiyle federasyon
kuruldu. Federasyonun adı ise 'Tesis 
Yönetim ve Tedarikçileri Federasyonu' oldu

İstanbul'dakİ bazı site yönetimle-
rini yasadışı yollarla ele geçirerek site
sakinlerinden fazla aidat ücretleri is-

teyen şebekeler, tutarlara karşı çıkanlara baskı
yapıyor. Apartman ve site sakinleri, yöneticilerin
WhatsApp gruplarından, aidat borçlularının
isimlerini paylaşmasından da rahatsız. Yönetici-
lerin site ve apartman ilan panolarına daire adı,

isim ve miktar belirtilerek, aidat borç listesi asıl-
dığı ifade ediliyor. Tüm bu sorunların çözümü
için 25 dernek yöneticisi bir araya gelerek Tesis
Yönetim ve Tedarikçileri Federasyonunu kurdu.
Federasyon, Tesis Yönetim Derneği Başkanı İb-
rahim Bozan ve Kentsel Tesis Yönetim Derneği
Başkanı Suat Sandalcı öncülüğünde kuruldu.
Federasyonun kuruluşuna Türkiye'deki bu

alanda çalışan tüm dernek yöneticileri katıldı.

Akıllı binalar yapılıyor

Tesis Yönetim Derneği Başkanı İbrahim Bozan,
federasyonun amaçlarını anlatarak, "Türkiye'de
tesis yönetimi, özellikle son 20 yıldaki AVM'ler,
konutlar, rezidanslar, yine üst yapı binaları olan
havalimanları, şehir hastaneleri, yine altyapı an-

lamında doğalgaz borulama sistemleri gibi tesis
yönetimini ilgilendiren konularda, tesis yöneti-
mini ilgilendiren konularda gayrimenkul gelişimi
gösterdi. Bu gayrimenkul gelişiminin içerisinde,
tabii direkt olarak halkımızı ilgilendiren konula-
rın başında, site ve konutlar geliyor. Çünkü
bugün artık hep akıllı binalar yapıyoruz” ifade-
lerini kullandı.

ZAYİ İLANI 
Koray Tuncer adına kayıtlı ingenico yeni nesil

IWE280 marka model JH20054575 seri
numaralı pos cihazının ruhsatı kaybolmuştur.

Hükümsüzdür. Büyükçekmece Vergi 
DairesiVergi No 8650086451

İstanbul Gelişim üniversitesinden aldığım
Mimarlık bölümü  ( İngilizce ) geçici mezuniyet

belgemi kaybettim Hükümsüzdür.
Zevcan Elin TELLAL

Arda Ofset Serkan Kaya dan Tasdikli A042001-
A042050 Seri Numaralı A042047 ye kadar

kullanılmış  1 Cilt Fatura Defterim kaybolmuştur.
Hükümsüzdür. Mustafa Kendir 

T.C.: 32719783684

Nizamettin
Aşa
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İstanbul İl Tarım Müdürlüğün ve Deniz Liman Şube Müdürlüğü'nün katılımıyla İstanbul Boğazı'nda ve Gürpınar Su Ürünleri
Hali'nde denetimler yapıldı. Boy yasağına uymayan toplam 2.5 ton balığa el konulurken, 7 kişiye toplam 36 bin TL para
cezası kesildi.  Aracında boy yasağına uymayan kılıç balığı bulunan şoför cezadan kaçmak için “Hediye” getirdim dedi

HEDIYE KILIC BALIGI
DENETIME TAKILDI
S u ürünleri av sezonunun açılmasıyla

birlikte İstanbul İl Tarım ve Orman
Müdürlüğü denetimlerine aralıksız

devam ediyor. Yasak avlanamaya göz açtır-
mayan ekipler, İstanbul Boğazı'nda ve Bey-
likdüzü'nde bulunan Gürpınar Su Ürünleri
Hali girişinde ve depolarda balık boy dene-
timi yaptı. Denetime, İstanbul İl Tarım ve
Orman Müdürlüğü'nün yanı sıra, Sahil gü-
venlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komu-
tanlığı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Deniz
Liman Şube Müdürlüğü, Çevik Kuvvet Şube
Müdürlüğü ekipleri, Beylikdüzü ilçe Emniyet
Müdürlüğü görevlileri, İBB Zabıta Daire
Başkanlığı Deniz Zabıta Amirliği personelleri
olmak üzere toplam 105 personel katıldı. İs-
tanbul Tarım İl Müdürü Ahmet Yavuz Ka-
raca ve Su Ürünleri Şube Müdürü Sabri
İrfan Soysal katılımıyla gerçekleşen denetim-
lerde ilk önce, İstanbul Boğazı'nda balıkçı
tekneleri durdurularak, tek tek kontrolleri ya-
pıldı. Teknede, evraklara, ağ ölçüm belgesine,
su ürünleri avcılık ruhsat teskeresine ve Balık-
çılık sistemi izleme Cihazının çalışıp çalışma-
dığına bakıldı. Daha sonrada cihazı arızalı
olan bir tekneye cezai işlem uygulandı. Ko-
rona virüs kurallarına uyulup uyulmadığına
da bakıldı. Maskesi olmayan balıkçılara
Sahil Güvenlik ekipleri maske verdi.

Cezadan kaçmak 
isteyen sürücü “Hediye”

Ekipler, daha sonra Gürpınar Su Ürünleri
Hali girişinde ve depolarda denetim yaptı.
Depoya giren görevliler, kasalarda bulunan
balıkların tek tek boylarını ölçtü. Bazı balıkçı-
ların yakalanmamak için küçük boy istavrit
kasalarını büyük boy balıkların en altına koy-
duğu görüldü. Küçük boy istavrit balıkları İs-
tanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet
Yavuz Karaca'nın dikkati sayesinde yaka-
landı. Hale giriş yapan araçlarda durdurula-
rak balıkların ölçümü yapıldı. Aracında boy
yasağına uymayan Kılıç balığı bulunan şoför

cezadan kaçmak için "hediye" getirdim dedi.
Halde boy yasağına uygun olmayan 87 kasa
istavrit, 2 kasa lüfer, 46 kasa yazılı orkinos, 8
kasa tekir, 9 adet kalkan, 1 adet kılıç balığı, 17
kasa bakalyaro, 6 adet mavi yüzgeçli orkinos
el konuldu. Toplam, 2.5 ton balığa el konu-
lurken, 7 kişiye toplam 36 bin TL para cezası
kesildi.

Denetimler devam edecek

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet
Yavuz Karaca, av sezonu açıldığı günden bu
yana yapılan denetimlerde boy yasağına uy-
mayan yaklaşık 25 ton civarında su ürününe

el konulduğunu açıkladı Denetimle ilgili bilgi
veren İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü
Ahmet Yavuz Karaca, “Denize çıktık hep be-
raber. Tekneye çıktığımızda öncelikle evrakla-
rını kontrol ediyoruz. Balıkçılık izleme sistemi
dediğimiz BAGİS sisteminin çalışıp çalışma-
dığına bakıyoruz. Ne yaptıklarıyla ilgili yere
bakıyoruz. Ayrıca, teknede balık varsa boy
yasaklarına uyup uymadıklarına bakıyoruz.
Işıkla avcılık yasaklandı 2020 itibariyle ona
uyup uymadıklarına bakıyoruz. Öncelikle Su
ürünleri hali girişlerindeki araçlarda kontrol-
ler yapıyoruz. Araçla karaya çıkış noktala-
rında çıkıp buraya doğru nakledilen

araçlardaki balıkların boy saklarına uyup uy-
madıklarına bir de nakil belgeleri var mı yok
mu ona bakıyoruz. Bir de içinde bulunduğu-
muz depoda boy saklarına uyup uymadıkla-
rına bakıyoruz. Hamsi balığında 9 cm,
İstavritte 13, sardalyada 11, palamutta 25,
lüferde ise 18 cm boy yasağına uyup uyma-
dıklarına baktık. Şu anda da baktığımız ka-
darıyla da kalkan balığının birkaç tanesine el
koyduk. 45 cm olması gerekirken daha dü-
şüktü. Yazılı orkinos vardı yine onlarda boy
yasağına uymayan balıklar. Yine İstavrit balı-
ğını tespit ettik. Onların el koyma işlemlerini
yürütüyor arkadaşlarımız” diye konuştu.

Başakşehir’de aşk sergisi
Başakşehir’de, 7 kadın sanatçının 72 ebru ve katı sanatı eserinin yer aldığı sergi sanatseverlerle
buluştu. Açılışını Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu’nun yaptığı “Ab-ı Aşk” adlı sergi, 
3 Ekim’e kadar Başakşehir Millet Kıraathanesi’nde sanatseverlerin ziyaretine açık olacak

Başakşehir’de sanat kadınlardan sorulu-
yor. Gülsemin Velidedeoğlu, Emine Yıl-
maz, Dilek Muradoğlu, Fatma

Ruveyda Koç, Ayşe Rumeysa Boduroğlu
Akar, Hanzade Hacer Demir, Esma Zülal Ka-
ra’nın 4 yıllık emeklerinin ürünü olan Abı- Aşk
sergisi, Başakşehirli sanatseverlerle buluştu.
Başakşehir Millet Kıraathanesi’ndeki serginin
açılışını Başakşehir Belediye Başkanı Yasin
Kartoğlu gerçekleştirdi. Açılışa Başakşehir İlçe
Milli Eğitim Müdürü Ahmet Coşkun, AK
Parti İlçe Başkanı Sebahatdin Kayas ve Ba-
şakşehirli sanatseverler katıldı.

Geçmiş ve gelecek arasında köprü

Sanatın ve sanatçının her zaman yanında yer
aldıklarını ifade eden Başkan Kartoğlu, “Geç-
miş ve gelecek arasında sağlam köprüler kur-
mak için, kültür zenginliğimizi tanıtmak ve
geleceğe taşımak için pek çok önemli çalış-
maya imza attık. Bugün “Ab-ı Aşk” yani “son-
suz aşk” adlı sergimizle, bu çalışmalarımıza
bir yenisini daha ekliyoruz” dedi.

Kartoğlu’ndan sanatseverlere davet

Anadolu’nun bağrında bin yıldır kök salan bir
ulu çınar olan kadim medeniyetimiz ve zengin
kültürümüzün en önemli mihenk taşlarından
birinin geleneksel sanatlar olduğuna dikkat
çeken Başkan Kartoğlu, “Varisi olduğumuz bu
eşsiz değerleri yaşatmak ve geleceğe taşımak,
elbette en büyük görev ve sorumluluklarımızın
başında geliyor. 7 kadın sanatçımıza ait 72 gü-
zide eseri yer aldığı bu sergimizin de, diğer ça-
lışmalarımızda olduğu gibi, kadim
medeniyetimizin ve zengin kültürümüzün ta-
nıtımına önemli bir katkı sağlayacağına inanı-
yorum. 3 Ekim’e kadar açık olacak sergimize
Başakşehirli komşularımı ve sanatsever İstan-
bulluları bekliyorum” diye konuştu.
Öte yandan Başkan Kartoğlu, Başakşehirli sa-
natçılara, 29 Ekim’de açılışı gerçekleştirilecek
olan yeni belediye binasında büyük bir sanat
galerisinin de yer alacağını müjdeledi. Başkan
Kartoğlu, daha sonra Gülsemin Velidede-
oğlu’ndan eserler hakkında bilgi alarak, sergiyi
gezdi. YAKUP TEZCAN

Aşı olanların 
sayısı çoğaldı
Aşı olmayan vatandaşların birçok alanda
PCR testi zorunluluğu getirilmesi
aşılamada hız kazandırdı

6 eylül'den itibaren uygulamaya ko-
nulan okul, sinema, konser, tiyatro gibi
kalabalık mekanlarda ve uçak, tren,

otobüs gibi şehirler arası ulaşım araçlarında aşısız
vatandaşlar için istenen PCR testi zorunluluğu
aşılamayabüyük hız kazandırdı. Hal böyle olunca
PCR testi zorunluluğundan kurtulmak isteyen
aşısız vatandaşlar hastanelere akın etti. Başakşe-
hir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde ilk doz
aşısını yaptırmaya gelen Hakan Feke ismindeki
vatandaş, “Uçaklara almıyorlar, ileriki günlerde
okullara da almayacaklar. O yüzden aşı olmamız
gerekiyor. Uçak bileti almayı denedim vermediler.
O yüzden aşımı oldum” dedi.

Seyahat için aşı olduk

Dört ay önce ilk doz aşısını olduğunu aktaran
Enes Dilli, “Bugün ise ikinci doz aşımı oldum.
Eşim hamile o ilk doz aşısını oldu. Uçakla seya-
hat ediyoruz, bunlara erişim sağlamak için aşı-
mızı olduk” ifadelerini kullandı. Hamileliğinin
dördüncü ayına kadar beklediğini vurgulayan
Nurçe Dilli, “Doktorumun önerisiyle ilk doz aşımı
oldum” diye konuştu.

Türkiye'deki aşılamada son durum

Türkiye'de Covid-19'la mücadele kapsamında uy-
gulanan birinci, ikinci ve üçüncü doz aşı miktarı
14 Eylül 2021 gününden itibaren 102 milyon
dozu geçti. Tüm aşılarını tamamlayanların sayısı
40 milyonu geçerken aşılananlar,toplam nüfusun-
yüzde 49'unu oluşturdu.

‘Delikanlı’
hırsız!
Esenyurt'ta bir kişi internetten
tanışıp kafede buluştuğu kadının
çantasından para çaldı. Aldığı 
paralarla hesabı da ödeyen şahıs
daha sonra kayıplara karıştı. O
anlar ise olayın yaşandığı kafenin
güvenlik kamerasına yansıdı

İStanbul Esenyurt'ta bir kişi inter-
netten tanışıp kafede buluştuğu kadı-
nın çantasından para çaldı. Aldığı

paralarla hesabı da ödeyen şahıs daha sonra
kayıplara karıştı. O anlar ise olayın yaşandığı
kafenin güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, 8
Eylül Çarşamba günü öğle saatlerinde Esenyurt
Meydanı'nda bulunan bir kafede gerçekleşti. İd-
dialara göre, bir kadın internetten tanıştığı bir
kişi ile kafede buluştu. Bir süre adamla sohbet
eden kadın, daha sonra tuvalete gitmek için ma-
sadan kalktı. Masada tek kalan şahıs, kadının
çantasında bulunan bir miktar parayı alarak ce-
bine koydu. Daha sonra garsondan hesabı iste-
yen adam, hesabı da ödeyerek kayıplara karıştı.
Masaya geri dönen kadın, çantasını kurcaladı-
ğında parasının olmadığını gördü. Kafe çalışan-
larına durumu anlatan kadın, güvenlik kamerası
kayıtlarını incelemek istedi. Görüntülerde yaşa-
nan hırsızlığın ortaya çıkması üzerine kayıtlarla
beraber polis merkezine giden vatandaş, adam-
dan şikayetçi oldu. Polis ekipleri hırsızı yakala-
mak için çalışma başlattı. Yaşananlar ise
kafenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Hesabı da ödeyip gitti

Yaşanan hırsızlık anlarını anlatan kafe çalışanı
Furkan Özkan, “Hanımefendi ve beyefendi ka-
feye geldi. Daha sonra hanımefendi tuvalete gi-
derken, beyefendi benden hesabı istedi.
Beyefendi o sırada hesabı ödeyip, kalkıp gidiyor.
Ondan sonra hanımefendi parasının olmadığını
fark etti. Bize danıştı. Biz de o sırada güvenlik
kamerasından bakınca durumu fark ettik” dedi.
Yaşanan o anlar güvenlik kamerasına saniye sa-
niye yansıyo

Süleymanpaşa sınav yaptı
Süleymanpaşa Belediyesi ve
Süleymanpaşa İlçe Milli Eği-
tim Müdürlüğü işbirliği ile ilçe

genelinde Lise Geçiş Sınavı’na (LGS)
hazırlanan öğrencilere yönelik Seviye Be-
lirleme Sınavı yapıldı. 50. Yıl Or-
taokulu’nda yapılan ve iki gün üst
üste düzenlenen Seviye Belirleme
Sınavı için öğrenciler Süleyman-
paşa Belediyesi resmi internet si-
tesi üzerinden başvuru yaptılar.
Başvuru yapamayan öğrenciler
için okul bahçesinde kayıt masası
oluşturulurken, sınava girmek iste-

yen hiçbir öğrenci mağdur edilmedi. Sı-
nava girişte ise öğrencilere kalem, silgi,
kalemtıraş ve iki adet maskenin yer aldığı
sınav paketi verildi. Sınav gözetmenleri
ve sınav süresi ile gerçek LGS deneyi-

mini aratmayan Seviye Belirleme Sınavı
ile öğrenciler hem bilgilerini test etme
şansı buldular hem de gerçek sınav ön-
cesi tecrübe kazanmış oldular. Öte yan-
dan, Süleymanpaşa Belediyesi Gençlik

ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü
bünyesinde organize edilen sına-
vın sonuçları da açıklandı. Sınav
sonuçları Süleymanpaşa Beledi-
yesi resmi internet sitesinde yayın-
landı. Öğrenciler,
www.suleymanpasabel.tr/sinav-
sonuclari bağlantısına tıklayarak
sınav sonuçlarına erişebilecek.

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, av sezonu açıldığı günden bu yana yapılan denetimlerde 
boy yasağına uymayan yaklaşık 25 ton civarında su ürününe el konulduğunu açıkladı.



2 011’den beri krizin ve kaosun bit-
mek bilmediği Suriye’de tansi-
yonu yükseltecek bir gelişme

Rusya’nın başkenti Moskova’dan yaşandı.
Uluslararası ajansların “son dakika” iba-
resiyle servis ettiği gelişmede Suriye Devlet
Başkanı Beşar Esad, Rusya’nın başkenti
Moskova’da Rus mevkidaşı Vladimir Pu-
tin’le bir araya geldi. 2015 yılından beri
Esad’ı ilk kez Moskova’da ağırlayan
Putin, Suriye’deki yabancı güçleri ve do-
laylı bir şekilde de Türkiye ve ABD’yi sert
bir dille eleştirdi. En son 2018 yılında Ka-
radeniz kıyısındaki Soçi kentindeki yazlık
konutunda Esad’ı ağırlayan Putin’in açık-
lamaları gündem oldu.

Teröristler ciddi zarar verdi

Suriye’nin kuzeyi ve kuzey batısında Türk
güçlerinin hakimiyetinin devam ettiği ve
ülkenin doğu ve kuzeydoğusunda da
ABD destekli grupların hakimiyetinin sür-
düğünü hatırlatan Reuters, Putin’in sert
açıklamalarına da yer verdi. Putin, “Terö-
ristler uzun süreli çok ciddi zararlar verdi
ve sizin yönettiğiniz Suriye hükümeti top-
raklarınızın yüzde 90’ını kontrol altına
aldı” yorumunu yaptı. Putin ayrıca

Esad’a, bölgedeki güçler ile ilgili olarak,
“Herhangi bir Birleşmiş Milletler kararı
olmadan Suriye’de bulunan yabancı güç-
ler” yorumunu yaptı. Putin, “Birleşmiş
Milletler (BM) kararı olmadan Suriye’ye
gönderilen yabancı askerlerin ülkenin ta-
mamı üzerinde Suriye hükümeti tarafın-
dan hakimiyet kurulmasına engel
oluşturduğunu” söyledi.

Esad'ı tebrik etti

Kremlin tarafından yapılan açıklamada
Putin’in ayrıca Mayıs ayında yapılan se-
çimi kazanarak dördüncü dönemine baş-
layan Esad’ı tebrik ettiği de vurgulandı.
Esad’ın ise Rus lidere, “Suriye’ye insani
yardım ve terörizmin yayılmasını engel-
leme çabaları” için teşekkür ettiği belirtildi.
Esad’ın ayrıca, Suriye’deki işgal altındaki
toprakların özgürleştirilmesinde Rus ve
Suriye ordusunun ortak başarısı oldu-
ğunu dile getirdi. Suriye devlet haber
ajansı SANA’da yer alan haberde Putin ve
Esad’ın Suriye ve Rusya ordusu arasın-
daki işbirliğini “terörle mücadele ve halen
terör örgütlerinin kontrolünde bulunan
toprakların kurtarılması için” nasıl gelişti-
rebileceklerini görüştükleri ifade edildi.
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Rusya Devlet Başkanı Putin, 2015'ten beri ilk kez
Suriye lideri Esad'ı Moskova'da ağırladı. Türkiye ve

ABD'yi eleştiren açıklamalarda bulunan Putin,
“Teröristler uzun süreli çok ciddi zararlar verdi ve
sizin yönettiğiniz Suriye hükümeti topraklarınızın

yüzde 90’ını kontrol altına aldı” dedi

YUZDE 90’I
KONTROL

ALTINDA!

Yakutistan’da yangın

semaları kapladı 
Rusya’ya bağlı Yakutistan’da devam eden orman yangınlarının
dumanı, Kuzey Kutbu semalarını kapladı. Sentinel 3 uydusu
tarafından çekilen fotoğraf, dünyanın en soğuk bölgeleri arasında
yer alan Yakutistan’daki yangının büyüklüğünü ortaya koydu

KuZeY Kutbu’na yakın Yakutistan ya da
diğer adıyla Saha Cumhuriyeti’nde
devam eden orman yangınlarının du-

manı, Kuzey Kutbu’na doğru 900 km’lik bir alana
yayıldı. Avrupa Birliği Yer Gözlem Programı Coper-
nicus’a bağlı Sentinel 3 uydusu tarafından dün elde
edilen fotoğraf, dünyanın en soğuk bölgeleri ara-
sında yer alan Yakutistan’daki yangının büyüklü-
ğünü ortaya koydu.

Yangın devam ediyor

Bölgede bu yıl yaşanan ve aylarca süren mevsim
normalleri dışı yüksek sıcaklıklar sebebiyle başla-
yan orman yangınları devam ediyor. Rusya Acil Du-
rumlar Bakanlığı, Ağustos ayında bölgede acil
durum ilan etmiş bazı yerleşim bölgeleri tahliye
edilmişti.  

Hangi ülkeler 
çocukları aşılıyor?
Okulların açılmasıyla gençlerin de aşılama programlarına dahil edildiği
haberleri gelse de her ülkenin bu konudaki yaklaşımı farklı. Norveç'te
yakın zamanda aşılama 12 ila 15 yaş arasındaki çocuklara kadar
uzatılırken Çin'de ise haziran ayında Sinovac tarafından üretilen aşının 
3 ila 17 yaş arasındaki bazı çocuklara yapılmasına izin verildi

Yeni
varyant-
lar nede-

niyle coronavirüsünün
yayılması ile ilgili endi-

şeler artarken, aşılama
konusunda yeni adımlar

atılmaya devam ediyor.
Pek çok ülke yetişkin nüfu-

sunun aşılanmasını sağlar-
ken bir yandan da çocuklar

için aşı onayı çıkarmaya baş-
ladı. Ancak her ülkenin bu ko-

nudaki yaklaşımı farklı.

EMA Pfizer aşısını
onayladı

Mayıs ayında, Avrupa İlaç Ajansı
(EMA), 12 ila 15 yaşındakiler için

Pfizer aşısını onayladı. O zaman-
dan beri de AB ülkeleri farklı aksi-

yonlar almaya başladı. Örneğin;
Danimarka 12 ila 15 yaş arasına tek

doz aşı uygularken, İspanya 12 ila 19
yaş arasındakilere uyguladı. Fransa ise

12 ila 17 yaş arasındakilerin yüzde
66’sının şu anda tek aşılı ve yüzde

52’sinin tam aşılı olması için hızla ilerli-
yor. Ekim ayına kadar ülkenin sağlık kartı

18 yaşın altındakileri kapsayacak şekilde
genişletilecek. Yani; tüm gençlerin sinema,

müze, restoran ve alışveriş merkezi gibi ka-
palı yerlere girebilmeleri için aşı kartlarını

veya negatif Covid testlerini göstermeleri gerekecek.

Delta varyantı tetikleyici oldu

Haziran ayında Almanya’nın bilimsel danışmanları, aşının yal-
nızca sağlık sorunları olan 12 ila 15 yaş arasındaki çocuklara
önerilmesini tavsiye etti. Ancak ağustos ayında, Delta varyantı
daha geniş bir alana yayılmaya başladıktan sonra, bu öneri 12
yaşın üzerindeki herkesi kapsayacak şekilde genişletildi. İsveç’te
12 ila 15 yaş arasındaki çocuklardan yalnızca akciğer hastalığı,
şiddetli astımı veya başka bir yüksek riskli tıbbi durumu olanlar
için aşı önerildi. AB’nin bir parçası olmayan Norveç’te ise yakın
zamanda aşılama 12 ila 15 yaş arasındaki çocuklara kadar uza-
tıldı, ancak ülkede şu an için sadece ilk doz uygulanıyor, ikinci
doz kararı daha sonra verilecek.

Üç hafta arayla iki doz aşı

Mayıs ayında, ABD ve Kanada, Pfizer aşısını 12 yaş ve üzeri
çocuklarda kullanım için ilk onaylayanlar arasındaydı. Aşıla-
maya, üç hafta arayla verilen iki dozla hemen başlandı. Tem-
muz ayının sonunda, 12 ila 17 yaş arasındakilerin yüzde 42’si
ilk dozunu ve yüzde 32’si Pfizer veya Moderna aşılarının ikinci
dozunu almıştı. Çocukları aşılama, Delta varyantının neden ol-
duğu vakaların artıştan sonra geldi. Hastalık Kontrol Merke-
zi’nin (CDC) son raporunda, aşı kapsamının en düşük olduğu
eyaletlerde Covid ile hastaneye kaldırılan çocuk sayısının 3,4 ila
3,7 kat daha fazla olduğu belirtildi. Pfizer, Covid aşısını daha
küçük çocuklar üzerinde de test etmeye başladı. 5 ila 11 yaş
arası için ilk sonuçların eylül ayında, altı ay ila dört yaş arasına
ilişkin verilerin yıl sonuna kadar gelmesi bekleniyor.

Çin’den aşı onayı çıktı

Çin ise haziran ayında Sinovac tarafından üretilen aşının 3 ila
17 yaş arasındaki bazı çocuklara yapılmasına izin vermesiyle

genç yaş grubu için aşıyı onaylayan ilk ülke oldu. Ülke, yıl
sonuna kadar 1,4 milyarlık nüfusunun yüzde 80’ini aşıla-
mak gibi bir hedef belirledi ki bu hedefe ulaşması için 18
yaşından küçükleri de aşılaması gerekiyor.

En fazla ergen nüfus

Hindistan’ın, Unicef tarafından yaklaşık 253 milyon ola-
rak tahmin edilen, dünyadaki en fazla ergen nüfusa
sahip olduğu düşünülüyor. Yakın zamanda yayınlanan
yeni bir araştırmaya göre; pandeminin başlangıcından
bu yana çocukların yaklaşık yüzde 60’ının coronavirü-
süne maruz kaldığı belirtildi. Ağustos ayında, ülkenin aşı
düzenleyicisi, yerel ilaç firması Zydus Cadila tarafından
geliştirilen yeni bir aşının 12 yaş ve üzerindeki tüm hasta-
larda acil kullanımı için izni verdi. Firma, yakında iki yaş
ve üstü küçük çocuklarda da denemelere başlamayı um-
duğunu söyledi. Hükümetin bilimsel danışmanları, 12 ila
17 yaş arasındaki ciddi sağlık sorunları olan çocuklar için
aşılamanın ekim ayında başlayabileceğini, ancak daha
geniş bir uygulamanın ancak Hindistan’da şu anda yıl
sonu için planlanan yetişkin programı tamamlandıktan
sonra gerçekleşeceğini söyledi.

Çıkarlarımız
örtüşüyor

Yunanistan Başbakanı Kirya-
kos Mitsotakis, göç krizi konu-
sunda Türkiye ile çıkarlarının

örtüştüğünü bildirirken, yasadışı göçe savaş
açtığını açıkladı. Aynı zamanda Yunanis-
tan'ın savaş filosuna 6 Rafele savaş uçağı
dahil etmek için Fransa ile anlaşmaya var-
dığı duyuruldu.
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis,
Afganistan’da meydana gelen gelişmelerin
ardından meydana gelebilecek olası bir göç-
men krizine dair açıklamalarda bulundu.
Mitsotakis, insan kaçakçılarına yönelik aç-
tığı savaşın sürdüğünü belirtirken, bu ağları
‘yok edeceğine’ dair söz verdi.

Sınırlara ulaşmadan durdurmalıyız

Mitsotakis, Cumartesi günü Selanik Ulus-
lararası Fuarı’ndaki açılış konuşmasının ar-
dından Pazar günü düzenlediği basın
toplantısında, AP haber ajansının bir soru-
suna yanıt olarak, Afganistan’dan yeni bir
mülteci dalgası beklemediğini söyledi. Mit-
sotakis, “Amacımız herhangi bir göç dalga-
sını sınırlarımıza ulaşmadan çok önce
durdurmak. Bu konuda Yunanistan’ın ve
Türkiye’nin çıkarları örtüşüyor” dedi. Mit-
sotakis, Yunanistan’ın aktif bir sınır koruma
stratejisi benimsediğini ve göçmen akışları-
nın geçen yıla göre “büyük ölçüde azaldı-
ğını” vurguladı. Yunanistan, Türkiye’nin
‘Yunanistan, göçmenleri deniz yoluyla geri
püskürtüyor’ iddialarının da doğru olmadı-
ğını ifade etti.

Özerk bir Avrupa yolunda
ilerliyoruz

Mitsotakis, daha önce yaptığı açıklama-
larda, Yunanistan’ın milli hasılasının yüzde
2’sinden fazlasını savunmaya harcadığını
söylemişti. Konuyla ilgili yeni bir gelişme ya-
şandı. Fransa, Atina’nın altı Rafale savaş
uçağı daha alacağını teyit etti. Fransa Sa-
vunma Bakanı Florence Parly, Yunanis-
tan’ın Fransa’dan satın alacağı Rafale savaş
uçaklarının sayısının 18’ten 24’e yükseldi-
ğini duyurdu. Parly, Twitter’dan bugün yap-
tığı paylaşımda, “Harika haber. Yunanistan
altı Rafale daha satın almaya yönelik niye-
tini beyan etti. Birlikte gerçekten özerk bir
Avrupa inşa etme yolunda ilerliyoruz” ifa-
desini kullandı.

İlk Avrupa ülkesi olmuştu

Yunanistan, Fransız şirketi Dassault Avia-
tion tarafından üretilen uçaklardan satın
alan ilk Avrupa ülkesi olmuştu. Atina, geçen
Ocak ayında 2,5 milyar euroluk bir anlaşma
kapsamında 12’si ikinci el olmak üzere, 18
Rafale almak için sipariş vermişti.

Resmi isim için imza açtılar!

Tecavüzle suçlanan 
bakan yargılanmayacak!

Yenİ Zelanda parlamentosunda yerli
halkı temsilen eden Maori Partisi, ülke-
nin resmi isminin Aotearoa olması için

parlamentoya verilecek dilekçeyi online imzaya
açtı. Maori Partisi, Yeni Zelanda ismi-
nin Flemenkçe olduğunu belirtilerek
yerli dilinde ‘Kuzey Adası’ anlamına
gelen Aotearoa olması gerektiğini
ifade etti.
Maori partisi, internet üzerinden im-
zaya açtıkları dilekçede, ülkenin ismi-
nin Aotearoa olarak değiştirilmesine ve
kent, şehir ve yer isimlerinin Te Reo
Maori dilindeki anlamlarının iade edil-

mesini istedi. Parti dilekçesinde “Te Reo Maori'nin
bu ülkenin ilk ve resmi dili olarak hak ettiği yere
geri getirilmesinin zamanı çoktan geçti. Biz bir
Polinezya ülkesiyiz – biz Aotearoa'yız.” ifadele-

rine yer verdi.

Meclisten atılmıştı

Maori Partisi eş başkanı Rawiri
Waititi, daha önce parlamentoda
‘haka’ dansıyla protesto yaptığı
için meclisten atılmış ve bir
başka seferde ise parlamentoya
kravat takarak gelmeyeceğini
açıklamıştı.  

Fransa'da tecavüzle suçlanan ve hakkında soruşturma açılan
İçişleri Bakanı Gerald Darmanin hakkında karar verildi. Fransız
basını, Dermanin'in yargılanmamasına karar verildiğini duyurdu

Fransa’da tecavüz suçlamaları nedeniyle hakkında
dava açılan İçişleri Bakanı Gerald Darmanin hak-
kında karar verildi. Fransız basınındaki haberlere
göre, Darmanin hakkındaki soruşturmanın ta-

mamladığı ve yargılanmamasına verildiği belirtildi.
Hakimlerin, Paris Savcılığının konuyla ilgili son değerlendirme-
sinden ve tarafların görüşlerini inceledikten sonra nihai kararını
vereceği kaydedildi. Hakimlerin nihai kararında takipsizlik ver-
mesi bekleniyor.

Takipsizlik verilmişti

Darmanin hakkında Ocak 2018’de tecavüz suçlamasıyla soruş-
turma açılmıştı. Soruşturma, 2009’da Darmanin tarafından te-
cavüze uğradığını öne süren bir kadının Paris Savcılığına suç
duyurusunda bulunmasıyla açılmıştı. Paris Savcılığı, Şubat
2018’de Darmanin’e yönelik tecavüz suçlamasıyla ilgili soruş-
turmada takipsizlik vermiş ancak Paris Temyiz Mahkemesi, 9
Haziran 2020’de soruşturmanın tekrar açılmasını kararlaştır-
mıştı. Darmanin, suç duyurusunda bulunan kadın ile bir ilişkisi
olduğunu kabul etmiş ancak tecavüz suçlamasını reddetmişti.
Darmanin, Temmuz 2020’de Başbakanlık görevine getirilen
Jean Castex’in hükümetinde içişleri bakanı olarak atanmıştı.



Köpekleri
ürkütme sözü Yükü olan balans

ek

Nobelyum

Gaz türü
Maun

Emare

Ana erki
temeline
dayanan

Talep

Mahrut

Mitos

Eti çok
olan

Hristiyan
yortusu

Kanunlarla

benek

Birli

Lüksem

Küme Çiklet

sesi
Ab

Soyut
nere

madde

Son
Sürdürüm

cü

Kara

Notada
duraklama

Dik tutularak
parmakla

Seçmeli Kalay

Köpek

Elçilik

Nezretmek
Donanma

Önceden Kitaplarda

Makine
süsü

Lahza

Veri saklama
bir element Uru olan

oksitlenmeyen
bir element

Köpek
buyruk
sözü

deri

Rahatlama
sözü

neoplazma Paylama

Çöl Gerekenden
eksik

Kimyasal
tepkimeler

erimesiyle Dil

Kilometre ünlemi

Gaz

Bir bitki Operatör olmayan

Litre Yasak Yaya

B S T A D Y U M E M B Ç
Z A R F Ç I M M E A U
P U L U Ç I R S E Z L V
R C A K Ü E I K I A

Y G O A D R E S U Û K L
A T L C R L P T R K E

Z N Ö O E I O E A E A M
Ö K H F K T K N A S R A
B O A A U U A Ç L A T T
Ö Z E R K A Z R E N A R
N A M I N A Y S Y S L A
N K B E L G E H A I H

ADRES

 AKILSIZ

 ALEYH

 BALAD

 BALIKKARTALI

 BELGE

 CACIK

 ÇUVAL

 ESANS

 ESTER

 FUAYE

 KOZAK

 MATRAH

 MEKKE

 MEZKÛR

 NAMINA

 ÖLDÜRME

 ÖNTAKI

 ÖZERK

 RENAR

 STADYUM

 TAKIM

 TOKUZ

 URGAN

 ZAFER

 ZARFÇI

3 9
2 8 6

6 1 3
3 7

8 2
9 1 4 8

7 2 6 5
6 9

3 4 2

1 8
2 9

3 7 1
7 2 8

1 2 8 3
6 9

8 5
4 3 6
6 1 4

B H D F
H C

D K
C A E

D
K B

G A B
B K A
D E H

9 8 6 3 2 7 5 1 4
2 5 4 8 9 1 6 7 3
3 1 7 5 6 4 9 8 2
1 2 5 6 7 8 3 4 9
6 3 8 4 1 9 2 5 7
7 4 9 2 3 5 1 6 8
5 7 1 9 8 2 4 3 6
4 9 3 7 5 6 8 2 1
8 6 2 1 4 3 7 9 5

4 3 7 8 5 1 9 2 6
9 2 8 4 6 3 7 5 1
6 1 5 7 9 2 8 3 4
1 5 4 2 3 8 6 9 7
3 8 9 6 7 4 5 1 2
2 7 6 9 1 5 4 8 3
7 9 2 1 8 6 3 4 5
8 4 3 5 2 7 1 6 9
5 6 1 3 4 9 2 7 8

2 9 4 1 6 3 5 8 7
6 1 7 8 4 5 2 3 9
3 5 8 9 7 2 6 1 4
4 3 5 6 1 7 9 2 8
1 2 9 5 8 4 7 6 3
7 8 6 3 2 9 1 4 5
8 7 3 2 5 6 4 9 1
9 4 2 7 3 1 8 5 6
5 6 1 4 9 8 3 7 2

B K H C D G E A F
A D F K E H C G B
C E G B F A H D K
F C A D H K B E G
D H B A G E F K C
E G K F B C D H A
G A E H C F K B D
H B C G K D A F E
K F D E A B G C H

B E L A B A N A
A E L A M A N P
N B A L A T A A
L A C I L I K Y

L A M N E D
Y E N I
Ö Z B E K S T A N

B A K
D Ü E Y A Z M A K
O A A A
M H A M A L R
A A B O R D A
T D O N M A K Y
E E N T A R O
S T E E T E N

Köpekleri
ürkütme sözü H M Yükü olan Y balans D ek

Nobelyum A
Gaz türü

G Maun

Emare A A Ana erki
temeline
dayanan A Talep

K O V A Ü E N Ç T O R K Mahrut

Mitos K O N
Eti çok

olan A Y A K Hristiyan
yortusu N O E L

Kanunlarla

benek N Z A M Birli

Lüksem A S
E T L Küme L G K O P U Z Çiklet J K L E T

sesi A G Ü N E R Ab

Soyut S U nere U M U T madde Ü R E
B N Son

Sürdürüm
cü A Y A N

Kara

K K K
Notada

duraklama A S A B O N E D S
Dik tutularak

parmakla

E S Seçmeli L Kalay

Köpek S N Elçilik R E L A
S A K T Nezretmek A D M Donanma R

B O L Önceden R A T E Kitaplarda B A P
Makine
süsü

Lahza

Veri saklama A N A bir element A Uru olan E D A oksitlenmeyen
bir element

Köpek
buyruk
sözü A deri

Rahatlama
sözü G neoplazma U R Paylama

P K O Çöl V U R U Gerekenden
eksik A K

Kimyasal
tepkimeler P O L A R M A

erimesiyle K A R S T
Dil

Kilometre G R A M E R ünlemi O H A Gaz G A Z
F R M A Bir bitki K O L Z A Operatör O P R olmayan S O L D A
Litre L T Yasak M E M N U K A M Yaya T R E T U A R

Ç ö z ü m l e r

B A K

 EBE

 KAY

 ALIM

 ARMA

 BANA

 BELA

 ETEN

 MONT

 ABONE

 ALACA

 BATIN

 ABORDA

 ACILIK

 BALATA

 DONMAK

 ELAMAN

 ANA KENT

 DOMATES

 LEBALEB

Su
do

ku
 | 

Ko
la

y

Su
do

ku
 |

Ha
rf 

Su
do

ku
 | 

AB
CD

EF
GH

K6 2
1

3 1 5 9
1 5 3 9

4 2 5 6
7 8 6
3 6 8
2 4 5

Su
do

ku
 | 

Ço
k 

Ko
la

y

Z.Aleksia Kayar
bulmacaci@gmail.com

12 15 EYLÜL 2021 ÇARŞAMBA BULMACAwww.gazetedamga.com.tr



13KÜLTÜR - SANAT 15 EYLÜL 2021 ÇARŞAMBAwww.gazetedamga.com.tr

A ydın Büyükşehir Belediyesi, Kuşa-
dası Belediyesi ve Kuşadası Altın
Güvercin Kültür, Sanat ve Tanıtım

Vakfı (KUSAV) iş birliğinde bu yıl 24'üncü
kez düzenlenen Kuşadası Altın Güvercin
Beste Yarışması'nın final gecesi Altın Gü-
vercin Amfi Tiyatro'da düzenlendi. Okan
Bayülgen'in sunduğu, Tele 1, Halk TV,
Number 1, Uçankuş ve Babala TV'den
canlı yayınlanan gecede, Onur Ödülü Nük-
het Duru'ya verildi, ünlü şarkıcı davetlilere
müzik ziyafeti yaşattı.

Türkiye sınırlarını aşacak

Final gecesinin açılışında konuşan Kuşadası
Belediye Başkanı Ömer Günel, bu yıl 24'ün-
cüsü gerçekleşen Altın Güvercin Beste Yarış-
ması'nın finaline katılıp, kendilerini yalnız
bırakmayan herkese teşekkür ederek "Kuşa-
dası Belediyesi olarak özellikle pandemi dö-
nemi boyunca müzisyenlerin yanında olduk.
Kuşadası'nı kültür ve sanat merkezi yapar-
ken, adının da müzik ile anılmasını istiyoruz.
Altın Güvercin Beste Yarışması'nın artık yeni
bir hedefi var. Aydın Büyükşehir Belediye
Başkanımız Özlem Çerçioğlu'nun teşvik ve iş
birliği ile Altın Güvercin'i, uluslararası pop
müzik beste yarışması haline getirmek istiyo-
ruz. Yarışma önce Akdeniz çanağındaki ül-
keleri kapsayacak. Ardından da sınırlarını
daha da geliştireceğiz. Bu hedefe ulaşma ko-
nusunda kararlıyız. Çünkü Altın Güvercin
hala Türkiye'nin ilk ve tek beste yarışması
olma özelliğini koruyor" diye konuştu.

10 finalist juri karşısında

10 finalist, Türkiye'nin önemli isimlerinden
Ali Rıza Türker, Ahmet Güvenç, Ayhan Si-
cimoğlu, Baha Boduroğlu, Gültaç Eviz,
Işın Karaca, İskender Paydaş, İzzet Öz,
Mine Mucur, Oğuzhan Uğur, Serenad Bağ-

can, Vedat Sakman ve yarışmaya geçen yıl
eklenen dijital oylamanın temsilcisinden
oluşan jüri üyeleri önünde bestelerini ses-
lendirdi. Gala gecesinde yapılan kura ile be-
lirlenen sıralamaya göre, Hande
Kodamanoğlu 'Sevgilim', Gülay Sezer 'Ge-
cenin Ayakları', Ercüment Vural 'Yas
Günüm Benim Bugün', Kaan Beyru 'Yaşa-
mak Dediğin', Gökçe Özgül 'Ölsek de Bit-
mez', Sırma Munyar 'Disonans', Songül
Eken-Korat Eriş 'Hüma', Engin Özer 'Dep-
resyon', Ezgi Gürbüz 'Bir Yolu Olsa', Belma
Gürbüz 'Yıllardan Sonra' isimli besteleri ile
jüri karşısına çıktı.

Nükhet Duru ödül aldı

Finalistlerin performanslarının ardından
Nükhet Duru birbirinden güzel şarkılarını
katılımcılar için seslendirdi. Konserin ardın-
dan Nükhet Duru'ya KUSAV Onur Ödülü,
KUSAV Başkanı Levent Köylü tarafından
verildi. KUSAV Başkanı Köylü, Altın Gü-
vercin'i bu yıl da gerçekleştirmenin mutlulu-
ğunu yaşadıklarını belirterek "KUSAV Vakfı
bu seneki Onur Ödülü'nü Nükhet Duru'ya
verme kararı aldı. Bizim bu kararı alırken
bazı kıstaslarımız var. İlki mesleğe uzun yıl-
lar büyük değer katmış olması ve bu değeri
her geçen yıl aratarak sürdürmesi. İkincisi
ise sanatçının kendinden sonra gelen nesil-
lere örnek olması. En önemli kriterlerimiz
arasındaysa Cumhuriyetimizin kurucusu
Mustafa Kemal Atatürk'ün bu ülkenin te-
mellerine koyduğu hedefleri sürdürebilmesi,
buna inanması ve bu yolda sanatını icra et-
mesi" diye konuştu. Final gecesi sunan
Okan Bayülgen'in esprileri, damga vurdu.
Bayülgen'in jüri üyesi Ayhan Sicimoğlu ve
Nükhet Duru'yla ilgili yaptığı espriler, Altın
Güvercin Amfi Tiyatro'yu dolduran katılım-
cıları kahkahaya boğdu.

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ)
yürütücülüğünde gerçekleştirilen ve TÜBİ-
TAK tarafından desteklenen “Dijital Hafı-
zada Unutulma Hakkı: Gazetecilik
Perspektifinden Uygulanabilirliği: Türki-
ye'de Bir Alan Araştırması" isimli proje
kapsamında alanında uzman gazeteci,
akademisyen ve hukukçularla görüşüldü.
Projenin danışmanlığını. Ural Aküzüm
üstlendi.  Araştırma hakkında bilgi veren
İKÇÜ Medya ve İletişim Bölümü Öğretim
Üyesi Doç. Dr. Korap Özel, “Arama mo-

torlarının herkes hakkında, her bilgiyi, her
isteyen için erişilebilir kılması kişilerin 'unu-
tulmayı' bir hak olarak talep etmesine yol
açtı. Ancak bu hak, doğru haberlerin de si-
linmesine yol açabilir. Bu nedenle, mutlaka
bir denge kurulması gerekiyor" dedi. 

Psikolojik tahrip doğru değil

Türkiye'de unutulma hakkı kavramına iliş-
kin özel bir yasa bulunmuyor ancak Ana-
yasa ve Kişisel Verilerin Korunması
Kanunu, kişilerin verilerini sildirebilmesine
olanak tanıyor. Özel, KVKK yeni düzenle-
mesinin hemen ardından TBMM'de Sos-
yal Medya Düzenlemesi'nin yapıldığını
hatırlattı. Böylece kişinin geçmişte yaşadığı
bir olaya ilişkin haber, ses, fotoğraf, gö-

rüntü veya video kaydının internet üzerinde
yapılan yayınların kamuoyuna yansıması
nedeniyle oluşan mağduriyetin giderilme-
sini amaçladığını anlatan Özel, ancak ga-
zetecilerin bu hakkın uygulanmasıyla ilgili
kırmızı çizgilerinin olduğunu söyledi: “Tür-
kiye'de gerçekleştirdiğimiz saha araştırması
20 ay sürdü ve proje boyunca 39 gazeteci,
11 hukukçu ve 10 akademisyen olmak
üzere toplam 60 katılımcıyla görüşüldü.
Katılımcılar unutulma hakkının ifade öz-
gürlüğüne ve tarihsel kayda zarar verebile-
ceğine dikkat çekti. Gazeteciler özellikle
tecavüz, çocuk istismarı ve yolsuzluk gibi
bazı suçlara ilişkin haberler, kamuoyuna
mal olmuş kişilere ilişkin haberler, mahku-
miyet kararının kesinleştiği, suçun tekrarla-

dığı durumlar ve tarihsel veri niteliğindeki
içeriklere ilişkin haberlerin silinmesine karşı
çıkıyor. Buna karşın çocuklar, haberdeki
bilgilerin hatalı olması, içeriğin habere
konu kişinin fiziksel ve psikolojik sağlığına
ağır zarar vermesi gibi durumlarda haberin
silinebileceği konusunda hemfikirler."

Türkiye'de alanında uzman gaze-
teci, bilim insanı ve hukukçular 

TÜBİTAK destekli araştırma projesi
“Unutmak ya da Unutmamak:
Unutulma Hakkının Gazetecilik

Perspektifinden Uygulanabilirliği"
konulu çalışma için biraraya geldi

Gazeteciler kitap yazdı

Murat Dalkılıç 
ortamı coşturdu
Poll Production organizasyonu ve
Demirören Medya Grubu medya
sponsorluğunda gerçekleşen
Paraf Kuruçeşme Açıkhava Kon-
serleri’nde önceki akşam Türk
pop müziğinin başarılı ismi Murat
Dalkılıç sevenleriyle buluştu

Son dönemlerde art arda yayınladığı
‘Orta Yol’, ‘Yerin Dibi’, ‘Nefes’ şarkıla-
rıyla adından sıkça söz ettiren başarılı

popçu Murat Dalkılıç, Kuruçeşme Açıkhava’da
hayranlarını coşturdu. Gecede ‘Bir Güzellik
Yapsana’, ‘Leyla’, ‘Kasaba’ gibi hit olmuş şarkı-

larını seslendiren Dalkılıç, yaklaşık
iki buçuk saat sahnede kaldı.
Murat Dalkılıç, gecede hayranlarını
hem şarkılarıyla coşturdu hem de
esprileriyle güldürdü. Dalkılıç kon-
ser boyunca enerjisi ve neşeli tav-
rıyla hayranlarına unutulmaz bir
gece yaşattı. Sanatçı, şarkı arala-
rında seyircilerine takılıp, espri yap-
mayı da ihmal etmedi.Kuruçeşme
Açıkhava sahnesinde dinleyicile-
riyle buluşan Murat Dalkılıç, ikinci
yarı açılışını sürpriz bir düet ile
yaptı. Serdar Coşgun ile ‘Teslim

Oldum’ şarkısında düet yapan Dalkılıç, müzik-
severlerden büyük alkış aldı. Murat Dalkılıç’ı
dinlemeye gelenler arasında Neslihan Atagül ve
Kadir Doğulu da vardı.

Altın Portakal
afşini hazırladı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı
Muhittin Böcek, bu yıl Ulusal Uzun
Metraj Film Yarışması jürisine sena-

rist, yönetmen, yapımcı ve akademisyen Emin
Alper'in başkanlık edeceğini; görüntü yönetmeni
Ahmet Sesigürgil, yazar, senarist Ayfer Tunç,
şarkıcı, söz yazarı, besteci ve prodüktör Gaye Su
Akyol, oyuncu Hazal Kaya, tiyatro yönetmeni,
eğitmen ve oyuncu Muhammet Uzuner ile ya-
pımcı, yönetmen, senarist Senem Tüzen'in jüri-
nin diğer üyeleri olduğunu açıkladı. Muhittin
Böcek, festival afişinin de hazır olduğunu belir-
terek "Festival afişi, geçtiğimiz aylarda yaşanan
ve tüm ülkemizi derinden üzen orman yangınla-
rının yarattığı yıkımın ardından sanatın iyileşti-
rici gücüyle yeniden yeşermeye, el ele verip
üretmeye devam ederek yangının elimizden al-
dıklarını yerine koyacağımıza olan inançla hazır-
landı. Antalya başta olmak üzere ülkenin pek
çok yerinde yaşanan yangınların söndürülmesi
için canla başla çalıştık.
Şimdiki görevimiz ise kay-
bettiklerimizi yerine koya-
bilmek, yaşanır bir gelecek
için umut ve ilham olmak
diyerek festivalimizin afi-
şine ağaçlarımızı taşıdık.
Aynı zamanda bir müjde-
miz daha olacak; bu yıl
festivalde 'Antalya Altın
Portakal Hatıra Ormanı'nı
oluşturmak için ilk fidan-
larımızı dikeceğiz ve An-
talya'ya festival gibi köklü
ağaçlarla dolu, her yıl si-
nemayla büyüyecek bir
orman kazandıracağız"
ifadelerini kullandı.

Altın GUvercın
SevGılım’e Gıttı

irem Derici’den
Zeki Müren selamı
Pop müziğin sevilen ismi İrem Derici, sanat gü-
neşi Zeki Müren, selamı ile sahneye çıktı. İrem
Derici, bu yıl 90.kez kapılarını açan İzmir Enter-
nasyonal Fuarında 30 bin kişinin katıldığı kon-
serine sevenlerine sürpriz yaptı. Yıllar önce
sanat güneşi Zeki Müren'in, pankartla sahneye
çıkmasından esinlenerek taç şeklinde 'Canım
Ege'me saygımla geldim' yazılı pankart ile sah-
neye çıkan İrem Derici dakikalarca alkış aldı.
İzmir fuarında 4. kez sahneye çıkan İrem De-
rici, “Yıllar önce sanat güneşimiz Canım

Egeme yazılı pankartıyla çıktı bende sizleri
böyle selamlamak istedim. Ve yeni şarkımla
geldim” diyerek 'Affeder mi aşk bizi?’ adlı yeni
şarkısı ile İzmirlilere seslendi. İki saatlik konse-
rinde birbirinden enerjik şarkıları ve esprile-
riyle sevilen sanatçı İzmirlilere unutulmaz bir
gece yaşattı. İrem Derici, “Bugün burada unu-
tulmaz bir gece yaşadım. İzmir her zaman ol-
duğu gibi yine beni bağrına bastı. Bu şehri ve
İzmirlileri ben de gerçekten çok seviyorum”
şeklinde konuştu.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bu yıl 24'üncüsü düzenlenen Altın Güvercin Beste ve Müzik Yarışması,
final gecesi ile son buldu. Türkiye'nin ilk ve tek beste yarışması olan Altın Güvercin'de, birinciliği
Hande Kodamanoğlu, bestesi Suat Suna'ya ait olan 'Sevgilim' isimli parça ile kazandı

BÜYÜK ÖDÜL KODAMANOĞLU’NUN
Büyük jürinin değerlendirmesine dijital oyla-
manın sonucunun da eklenmesiyle Altın Gü-
vercin'i, bestesi Suat Suna'ya ait olan
'Sevgilim' isimli parça ile Hande Kodama-
noğlu kazandı. Kodamanoğlu'na 100 bin li-
ralık para ödülünü Kuşadası Belediye
Başkanı Ömer Günel ile Aydın Büyükşehir
Belediye Başkan Vekili Evrim Karakoz verdi.
Altın Güvercin Beste Yarışması'nda ikinciliği
ve En İyi Yorumcu Ödülü'nü, bestesi Merve
Öner Demirci'ye ait olan ve Ezgi Gürbüz tara-

fından seslendirilen 'Bir Yolu Olsa' isimli
beste layık görüldü. Gürbüz, Gümüş Güvercin
ödülünü CHP Parti Meclisi Üyesi ve Aydın
Milletvekili Bülent Tezcan ile İYİ Parti Genel
Başkan Yardımcısı Berna Sukas'ın elinden
aldı, En İyi Yorumcu Ödülü'nü yarışmanın
ana sponsoru olan Eviz Yapı'nın sahibi Şakir
Eviz verdi. Yarışmada üçüncülüğü 2019 yılı-
nın birincisi olan Gökçe Özgül 'Ölsek de Bit-
mez' isimli bestesiyle kazandı. Özgül'e Bronz
Güvercin Ödülü'nü Ayhan Sicimoğlu verdi.
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Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın
katkılarıyla Antalya Büyükşehir
Belediyesi ev sahipliğinde 2-9
Ekim tarihlerinde düzenlenecek
58'inci Antalya Altın Portakal
Film Festivali için geri sayım baş-
ladı. Ulusal Uzun Metraj Film 
Yarışması'na katılacak 10 filmi
değerlendirecek jüri üyeleri açık-
landı. Festivalin afişi de hazır



14 15 EYLÜL 2021 ÇARŞAMBA SPORwww.gazetedamga.com.tr

Şenol Güneş
çok yalnız kaldı

Eşyalarını toplayıp
herkesle vedalaştı

Yukatel Kayserispor Teknik Di-
rektörü Hikmet Karaman, milli
takımdan ayrılan Şenol Güneş
ile ilgili olarak, "Şenol hoca
çalışırken çok yalnız kaldı. 
Ekip arayışına girdi" dedi

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi
D Grubu ilk maçında deplas-
manda karşılaşacağı Almanya
Bundesliga ekibi Eintracht
Frankfurt müsabakası hazırlıkla-
rına start verdi. Sivasspor ma-
çında ilk 11’de başlayan
oyuncular antrenmanı rejeneras-
yon çalışmasıyla tamamladı.

Can Bartu Tesisleri'nde teknik
direktör Vitor Pereira yöneti-
minde yapılan antrenman, diğer
oyuncuların ısınma ve koordi-
nasyon çalışmalarıyla başladı.
Antrenman; dar alanda gerçek-
leştirilen çift kale maçın ardın-
dan yapılan taktiksel ve bireysel
çalışmalarla tamamlandı. An-

trenmanda yer almayan İrfan
Can Kahveci ve Marcel Tisse-
rand’ın tedavilerine başlanırken;
Jose Sosa, Nazım Sangare ve
Serdar Dursun’un tedavilerine
devam edildi. Sarı-lacivertliler,
yarın yapacağı çalışmayla Ein-
tracht Frankfurt maçının hazır-
lıklarını sürdürecek. Ligin 4'üncü haftasında sahasında Kasımpa-

şa'yı 2-0'lık sonuçla mağlup ederek puanını
7'e çıkaran sarı kırmızılılar pazar günü Atakaş
Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına
devam etti. Teknik direktör Hikmet Karaman
yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yak-
laşık 1.5 saat sürdü. Futbolcular idmanda

pas, hücum ve şut çalışması
yaptı. Antrenmandan önce
basın mensuplarına açık-
lama yapan Kayserispor Tek-
nik Direktörü Hikmet
Karaman, "Kasımpaşa iyi bir
takım. Galatasaray karşı-
sında skoru 2-0'dan 2-2'ye
getirmiş bir takım. Biz de
deplasmanda galip gelmiş-
tik, bunu evimizde devam et-
tirmek istedik.
Futbolcularımız bunu ba-

şardı. Şu an sakatlığı devam eden 3 futbolcu-
muz var. Onların da katılımı ile rekabet ortamı
artacak Şuan kadroda olan ama sakatlıktan
yeni çıktıkları için bir hazırlık maçı yapmak is-
tiyorum. Takımın son durumunu görmemiz ge-
rekiyor" dedi.

Milli takım tek adam işi değil

Milli takımla ilgili sorulan soru üzerine dene-
yimli teknik direktör Hikmet Karaman şöyle
konuştu: "Şenol hoca çalışırken çok yalnız
kaldı. Ekip arayışına girdi. Avrupa Şampiyo-
nası öncesi ve sonrasında görüştüğü isimler
de oldu. Hollanda A Milli Teknik Direktörü
Luis Van Gaal'a bakıyoruz, yardımcılarına ba-
kıyoruz çok yönlü. Bunu buradaki arkadaşları
rencide etmek adına söylemiyorum. Artık
milli takımlar bir tek adamın tek başına yöne-
teceği yer değil, yönetemez. Almanya A Milli
Takım'ını Joachim Löw çalıştırırken yanında
Hansi Flick vardı. Gidip gördüğüm için söylü-
yorum. Ekibe baktığınız zaman çok üst düzey
insanlar var. Kulüp yönetiminde biz bile ye-
terli değiliz. Ekibimiz ne kadar iyi olursa katkı
o kadar fazla oluyor. Onun için fikrimin arka-
sında olduğumu söylemek isterim." 

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol
Güneş ile yolların ayrılmasının ardından Ay-
Yıldızlı ekibi yönetecek yeni teknik adamın
arayışları sürüyor. Şenol Güneş bugün Riva'ya
gelerek yardımcıları ve personelle vedalaştı.
TFF'nin Levent'deki binasından ve Riva'daki
tesislerden eşyalarını toplayan Şenol Güneş
görev aldığı süre içinde kendisine destek
olanlara teşekkür ederek ayrıldı.Futbol Fede-
rasyonu Yöneticisi Hamit Altıntop'un yaptığı
görüşmelerin sonucunda bir karara varacak
olan TFF Yönetimi yarın toplanacak. Yarınki
toplantıda, yaptığı görüşmelerin detaylarını
anlatması beklenen Hamit Altıntop'un rapor-
ları doğrultusunda Yönetim bir karar vermeye
çalışacak. Yeni teknik adamın cuma günü
açıklanması bekleniyor.

Jahovic'in partneri Cherif Ndiaye ise Başakşehir
müsabakasında 1 gol atıp 1 de asist yaptı. Jaho-
vic son golünü geçen sezonun 39'uncu hafta-
sında 3-2 kazanılan Frapor Tav Antalyaspor
müsabakasında attı. Göztepe'de teknik direktör
Nestor El Maestro'nun da yakından ilgilendiği
34 yaşındaki futbolcunun Altay karşısında sa-
haya yine ilk 11'de çıkacağı bildirildi. Derbi ha-
zırlıklarını sürdüren sarı-kırmızılılarda
sakatlıkları bulunan sağ bek Murat Paluli ve sto-
per Mihojevic dışında eksik yok.

İzmir derbisi

Göztepe, 2016-2019 yılları arasında TFF 1'inci
Lig ve Süper Lig maçlarında ev sahipliği yaptığı
Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'na bu kez deplas-
man takımı olarak çıkacak. Cuma günü İzmir
derbisinde Altay'ın konuğu olacak Göztepe Bor-

nova'ya bu kez misafir olarak gelecek. İnşaatı
2016 yılında tamamlanan stadın açılışını yapan
Göztepe, bu statta ilk maçında 1 Ekim 2016'da
Elazığspor'la karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1
beraberlikle sona ererken, Bornova Aziz Koca-
oğlu Stadı'ndaki ilk golü halen sarı-kırmızılı for-
mayı giyen şimdiki takım kaptan Halil Akbunar
kaydetti. Göztepe, Bornova'daki son maçını ise
21 Aralık 2019 tarihinde Galatasaray'a karşı oy-
nadı. Galatasaray'ı Bornova'ya veda maçında 2-
1 yenmeyi başaran Göztepe'de bu stattaki son
golü yine Halil Akbunar attı. Göztepe toplamda
Bornova'da ev sahibi olarak 58 maça çıktı. Göz-
Göz, Bornova'da oynadığı müsabakalarda 28
galibiyet alırken, sahayı 15 kez mağlup terketti,
15 masabaka da berabere tamamlandı. Derbide
1.5 yıl sonra Bornova Stadı'na ayak basacak
sarı-kırmızılılar, 26 Ocak 2020 tarihinde Beşiktaş

maçıyla yeni evi Gürsel Aksel Stadı'na kavuştu. 

Taraftarlardan Urla çıkarması

Göztepe taraftarını cuma günü Altay'la oynana-
cak derbi heyecanı sardı. Koronavirüs salgınına
alınan önlemlerden dolayı deplasman tribü-
nünde yerini alamayacak Göztepeli futbolsever-
lerin Urla Adnan Süvari Tesisleri'ne çıkarma
yapmak istediği bildirildi. Bornova Aziz Koca-
oğlu Stadı'nda takımlarını yalnız bırakmak zo-
runda kalacak taraftarın sosyal medyadan
örgütlendiği ve yaklaşık 2 bin kişiyle antrenmana
gelerek takıma destek vermeyi planladığı vurgu-
landı. Göztepeliler'in cuma günü Urla'dan da ta-
kımı uğurlamak için organize olacağı ifade
edildi. Süper Lig'de 18 yıl önce rakip olan iki
takım en son 2014-2015 sezonunda 2'nci Lig'de
karşılaşmıştı.

Fenerbahçe, Avrupa
mesaisine başladı

K ulübe basketbolda tarihi ba-
şarılar yaşatan Sarıca, "Av-
rupa kupasıyla ilgili bir

hayalimiz var. Bir dahaki finalde ku-
panın sahibi olmak istiyoruz" dedi.
Pınar Karşıyaka'yla 2013'te FIBA
Eurochallenge, geçen sezon FIBA
Şampiyonlar Ligi'nde final oynayan,
2020'de FIBA Europe Cup'ta kupaya
koşarken koronavirüs pandemisi ne-
deniyle organizasyonun iptal olma-
sının üzüntüsünü yaşayan Ufuk
Sarıca, bu sezon Avrupa'daki yol ha-
ritasını açıklayıp, Şampiyonlar Li-
gi'ndeki rakiplerini değerlendirdi.
Geçen sezon final oynamalarının
çok önemli olduğunu belirten Sa-
rıca, "Bu sezon da finale kalmak
çok kolay değil ama bunun için eli-
mizden gelenin en iyisini yapacağız.
İlk grup maçları önemli. Sezonun gi-
rişi oluyor ama takımın daha henüz
parçalarının pek oturmadığı maçlar
olacaktır, sıkıntılı maçlar olacaktır.
Ama sonuç itibarıyla buraları en az
kan kaybıyla geçerek ilk grubu
aşmak istiyoruz. Grubumuzda yer
alan Hapoel Jerusalem her yıl yatı-
rım yapan bir takım. Manresa, İs-
panya ekolü, Arged Bmslam Stal ise
Polonya Ligi şampiyonu. Hiç hafife
alınacak rakipler değil. İlk hedef bu
grubu geçmek, daha sonra sezon
başında koyduğumuz öncelikli

hedef yine son 8’e kalarak Final
Four yapabilmek. Bunun içinde her
zaman olduğu gibi son topa kadar
savaşan, her alanda takım birlik ve
beraberliğiyle mücadele eden bir
ekip sahada olacak. Bu sezon taraf-
tarımızın da olması bizim için büyük
bir coşku, büyük bir artı olacak"
dedi.

Form tutuyor
Son olarak Ege Cup'ı kazanan Pınar
Karşıyaka'da sezon öncesi hazırlık
maçlarına devam ettiklerini, hem
form olarak hem de organizasyon
olarak yüzde yüz hazır olmadıklarını
belirten Ufuk Sarıca, "7-8 yeni
oyuncu takıma monte ediyoruz. En
büyük fark da değişik bir uzun
oyuncuyla oynayacak olmamız. Ne
istediklerimizi oyuncularımıza anla-
tıyoruz. Nasıl oynamamız gerekti-
ğiyle ilgili çalışmalar yapıyor,
oyuncularımızın da bizleri daha iyi
tanımasını sağlıyoruz. Hazırlık dö-
nemi için enerjisi fazla, kapasitesi
yüksek bir takım olduğumuzu söyle-
yebilirim. Daha halledeceğimiz ko-
nular var. M'Baye'nin sakatlıktan
yeni dönmesi, Blackmon'un sakatlı-
ğının sürmesi sezon başı var olan
sıkıntılarımız oldu. Sezon başlayana
kadar daha iyi duruma geleceğimizi
söyleyebilirim" diye konuştu.

ING Basketbol Süper Ligi ve FIBA Şampiyonlar Ligi'nde
yeni sezona hazırlanan Pınar Karşıyaka'da takımına
daha önce 2 kez Avrupa'da final oynatan, 1 kez de final
yolunda koronavirüs pandemisi engeline takılan 
Antrenör Ufuk Sarıca, rotayı çizdi. Rota yurt dışı

UFUK SARICA’NIN
HAYALI YURT DISI

Bütün Gözler Jahovic’te
Süper Lig'in 4'üncü haftasında Gürsel Aksel Stadı'nda Medipol Başakşehir'i 2-1 yenerek ilk galibiyetini alan Göztepe'de gözler cuma
günü iki ezeli rakibi yıllar sonra karşı karşıya getirecek Altay derbisine çevrilirken, sarı-kırmızılıların en büyük gol ayağı Adis Jahovic
sezona istediği gibi başlayamadı. Geride kalan 4 karşılaşmada sahaya 11'de çıkan Makedon golcü henüz ağları havalandıramadı



BURDUR'A 2008 yılında geldiğinde
kendisine 'Bir kadın tek başına ne
yapabilecek' gözüyle bakılan kick
boks antrenörü Deniz Sögü Koç,
yıllar içinde yüzlerce sporcu yetiş-
tirdi. Halihazırda Kick Boks İl
Temsilcisi olarak da görev yapan
Deniz Sögü Koç sayesinde Bur-
dur'da, kick boks sporcusu sayısı
1500'ü geçti. Aralarında Avrupa ve
dünya şampiyonalarında derece
yapan sporcular da yetiştiren Deniz
Sögü Koç, önemli mesajlar verdi.
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B eşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk
maçında Almanya temsilcisi Borussia
Dortmund'u konuk edecek. Vodafone

Park'ta 19:45'te başlayacak karşılaşmayı İspanyol
hakem Antonio Mateu Lahoz yönetecek. Karşı-
laşma, Exxen dijital platformundan canlı yayınla-
nacak 3 yıllık aranın ardından yeniden
Şampiyonlar Ligi'nde boy gösteren Beşiktaş'ta sa-
katlığı bulunan, Umut Meraş, Domagoj Vida ve
Alex Teixeira yarınki mücadelede forma 
giyemeyecek.

Son 5 maçında 1 galibiyeti var

Geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Av-
rupa Ligi ön eleme turlarında elenen siyah-beyazlı
ekip, Avrupa Kupaları'nda oynadığı son 5 maçta 3
yenilgi, 1'er beraberlik ve galibiyet aldı.UEFA Av-
rupa Ligi'nde Braga ve Wolves'a yenilen Beşiktaş,
aynı organizasyonda Slovan Bratislava'yı yenmeyi
başarmıştı. Siyah-beyazlı ekip PAOK ile oynadığı
Şampiyonlar Ligi ön elemesinde rakibine yenilir-
ken, normal süresi berabere biten maçta Rio
Ave'ye ön eleme turunda penaltılarla yenildi.

Sergen YAlçın'ın ilk deneYimi

Bu akşamki mücadele teknik direktör Sergen Yal-
çın için de bir ilk olacak. Futbolculuğu döneminde
Şampiyonlar Ligi'nde forma giyen Yalçın, teknik
direktörlük kariyerinde ilk kez bu arenada boy
gösterecek. Ersin Destanoğlu, Valentin Rosier,
Rıdvan Yılmaz, Welinton Souza, Cyle Larin ve
Kenan Karaman da forma giymeleri halinde Ser-
gen Yalçın'la birlikte ilk kez Şampiyonlar Ligi at-
mosferi yaşayacak.

gözler PjAnic ve 
BAtShuAYi'de olAcAk

Yarın oynanacak karşılaşmada gözler, Beşiktaş'ın
bu sezon kadrosuna kattığı yıldız isimler Miralem
Pjanic ve Michy Batshuayi'nin üzerinde olacak.
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçında ilk gol se-
vincini yaşayan Batshuayi ve aynı maçta ilk kez
forma giyen Pjanic, yarın oynanacak mücadelede
siyah-beyazlı ekibin en önemli kozları arasında
yer alıyor.

AvruPA kuPAlArındA 225. mAç

Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki 225. mücadele-
sine çıkacak. Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında
geride kalan 224 maçta rakiplerine 84 kez üstün-
lük kurdu. 93 karşılaşmayı mağlup tamamlayan
Beşiktaş, 47 mücadeleden berabere ayrıldı. Av-
rupa arenasında rakip fileleri 296 kez havalandı-
ran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 327 gol gördü.

ŞAmPiYonlAr ligi'nde 45. mAç

Beşiktaş, Borussia Dortmund karşılaşmasıyla
Şampiyonlar Ligi'nde 45. mücadelesini
yapacak.Avrupa'nın en büyük futbol organizasyo-
nunda 8. kez mücadele edecek siyah-beyazlı
takım, yaptığı 44 karşılaşmada rakiplerine 13 kez
üstünlük kurdu. 9 maçta berabere kalan Beşiktaş,
22 karşılaşmada ise sahadan mağlubiyetle ay-
rıldı. Şampiyonlar Ligi'nde rakip filelere 43 gol bı-
rakan siyah-beyazlı takım, kalesinde ise 83 gol
gördü.

gruPlArdA türk FutBol 
tArihine geçti

Katıldığı son Şampiyonlar Ligi organizasyonunda
grup mücadelesini yenilgisiz tamamlayan Beşik-
taş, bu performansıyla Türk futbol tarihine geçti.
Bu sonuçla Türk takımları arasında grubu yenilgi-
siz tamamlayan ilk takım unvanını alan siyah-be-
yazlı ekip, 14 puanla Avrupa'nın en büyük futbol
organizasyonunda en fazla puana ulaşan Türkiye
temsilcisi oldu.

SAdece leiPzig'i Yendi

Beşiktaş, Alman ekiplerine karşı Avrupa kupala-
rındaki tek galibiyetini Leipzig karşısında aldı.
Daha önce Almanya'dan Borussia Dortmund, Ba-
yern Münih, Bayer Leverkusen, Wolfsburg ve Le-
ipzig ile çeşitli UEFA organizasyonlarında
karşılaşan siyah-beyazlı ekip, grubunu namağlup
lider tamamladığı sezon Leipzig'i iki karşılaş-

mada da mağlup etti. İstan-
bul'da Alman rakibini

2-0 yenen Beşik-
taş, deplas-

mandaki mücadeleyi ise 2-1 kazandı. Böylece Be-
şiktaş, Alman ekipleriyle oynadığı 11 karşılaş-
mada rakiplerini 2 kez yendi. Bu ülke takımlarına
karşı 1 maçı berabere bitiren siyah-beyazlı ekip, 8
mücadeleden mağlubiyetle ayrıldı. Siyah-beyazlı-
lar daha önce Borussia Dortmund'la 1989-1990
sezonunda Kupa Galipleri mücadelesinde karşı
karşıya gelmiş, rakibine 1-0 ve 2-1'lik skorlarla
mağlup olmuştu.

3 Sezon SonrA 
ŞAmPiYonlAr ligi'nde

2017-2018 sezonunda katıldığı son Şampiyonlar
Ligi macerasında son 16 turuna yükselen Beşik-
taş, Alman ekibi Bayern Münih'e ilk maçta 5-0, İs-
tanbul'daki rövanşta da 3-1 yenilerek Devler
Ligi'nden elenmişti. Beşiktaş daha sonraki 3 se-
zonda Şampiyonlar Ligi'nde yer alamadı. Siyah-
beyazlı ekip geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi
2. Eleme Turu'nda Yunan ekibi PAOK'a 3-1 yenile-
rek turnuvaya ön eleme aşamasında veda etmişti.

3 kez çeYrek
FinAl oYnAdı

Beşiktaş, Avrupa ku-
palarında 3 kez
çeyrek finale yük-
seldi. Şampiyon
Kulüpler Kupa-
sı'nda 1986-
1987
sezonunda adını
çeyrek finale
yazdıran siyah-
beyazlı ekip,
2002-2003 sezo-
nunda ise bu kez
UEFA Kupası'nda aynı
başarıyı sergiledi. Beşik-

taş, 2016-2017 sezo-
nunda da UEFA Avrupa Ligi'nde

çeyrek finalde mücadele etti.

KARTAL, AVRUPA
ICIN UCUSA HAZIR

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda bu akşam Almanya temsilcisi Borussia Dortmund'u
konuk edecek Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki 225'inci mücadelesine çıkacak

BEŞİKTAŞ'IN
AVRUPA KARNESİ
Farklı galibiyetler
Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki en farklı
galibiyetini 2018-2019 sezonunda aldı.
UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu rövan-
şında Faroe Adaları temsilcisi B36 Tors-
havn'ı Vodafone Park'ta 6-0 mağlup eden
siyah-beyazlı ekip, Avrupa'daki en farklı
skorlu galibiyetine imza attı. Beşiktaş,
2002-2003 sezonunda da UEFA Kupası 1.
Tur rövanş maçında Bosna Hersek temsil-
cisi Saraybosna'yı deplasmanda 5-0 mağ-
lup etmişti.

Farklı mağlubiyetler

Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki en farklı
mağlubiyetini ise 2007-2008 sezonunda
yaşadı. Söz konusu sezonda Şampiyonlar
Ligi'nde mücadele eden siyah-beyazlı ekip,
Liverpool'a deplasmanda 8-0 kaybetti.

Siyah-beyazlılar ayrıca, 2000-2001 se-
zonunda İngiliz ekibi Leeds United

ve 2016-2017'de Ukrayna temsilcisi
Dinamo Kiev'e aynı organizas-
yonda rakip sahada 6-0 yenildi.
Siyah-beyazlılar, Avrupa kupala-
rında 113. iç saha maçını bu
akşam yapacak. Avrupa kupala-
rında rakiplerini 112 kez konuk
eden Beşiktaş, bu müsabakalarda

57 galibiyet aldı. İç sahada rakiple-
riyle 26 kez berabere kalan siyah-

beyazlı takım, 29 maçtan da yenik
ayrıldı. Evindeki maçlarda rakiplerine

170 gol atan Beşiktaş, kalesinde ise 114
gol gördü. Siyah-beyazlı takımın Avrupa
kupalarındaki en golcü oyuncusu sırala-
masında Oktay Derelioğlu, 14 golle zir-
vede bulunuyor. Beşiktaş'ta geçmiş
sezonlarda forma giyen futbolculardan
Bobo ve Ricardo Quaresma 12'şer, Cenk
Tosun da 11 kez fileleri havalandırdı.
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AYRILIK kararını Twitter hesabından du-
yuran 36 yaşındaki Demba Ba, Türkçe,
İngilizce ve Fransızca olarak 3 dilden
veda mesajı yayımladı. Sahalardan geçen
hafta emekliye ayrılan eski milli futbolcu
Olcay Şahan ile Beşiktaş'ta forma giydiği
dönemden fotoğrafını paylaşan Demba
Ba, veda mektubunda şu ifadeleri kul-
landı: "Kalbi şükranla dolu biri olarak
futbolculuk kariyerime son verdiğimi
açıklıyorum. Ne güzel bir yolculuk oldu.
Emek ve gözyaşlarının dışında futbol
bana çok güzel duygular tattırdı. Atılan
her golden sonra tribünlerden gelen ta-
raftarların sesi ve tutkusundan, saha içi ve
dışında takım arkadaşlarımla olan bağlılı-
ğımıza... Bunların hepsi kalbimde ve zih-
nimde sonsuza kadar kalacak. Yolumun
kesiştiği ve büyümeme yardımcı olan her-
kese teşekkür etmek istiyorum. Bana fır-

sat veren her kulübe ve yönetime, muaz-
zam destekleri için taraftarlara, koşulsuz
sevgileri için ailem ile arkadaşlarıma, tüm
kalbimle hepinize teşekkürler. Allah'ım
sana hamdolsun."

Beşiktaş'la şampiyonluk yaşadı

Beşiktaş'ta 2014-15, Göztepe'de 2018,
Medipol Başakşehir'de ise 2019-21 se-
zonları arasında forma giyen Demba Ba,
son olarak İsviçre'nin Lugano takımında
görev almıştı. Süper Lig'de 103 maçta 46
kez ağları sarsan Demba Ba, Avrupa'da
ise Chelsea, Newcastle United, West
Ham United ve Hoffenheim gibi önemli
takımlarda forma giydi. Senegal Milli Ta-
kımı'nda 22 karşılaşmada sahaya çıkan
Demba Ba, Süper Lig'de Beşiktaş ve Me-
dipol Başakşehir formalarıyla şampiyon-
luk sevinci de yaşadı.

Demba Ba emekli oldu
Türkiye'de bir
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Medipol
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Son 38 gündeki 11. resmi maçına Galatasaray 
derbisinde çıktı, 34 yaşında olmasına rağmen
12,529 km. ile Trabzonspor’un en çok koşan ismi
olmayı başardı. Nwakaeme’ye çok şık bir asist
yapan, Cornelius’un golünü hazırlayan Slovak
yıldız, yüzde 91 pas isabeti, 7 sahipsiz kop kazanma
ve 6 kilit pas istatistikleriyle fark yarattı
‘GRANDE’ videosuyla Trabzonspor ’un transferini açıkla-
dığı Marek Hamsik, lakabının hakkının veriyor, adeta yıl-
lara meydan okuyor... 34 yaşında olmasına rağmen
Bordo-Mavili takımda bu sezon maç kaçırmayan yıldız
futbolcu, milli arada da 3 yorucu karşılaşma oynadı. Slo-
vakya Milli Takımı’nın Dünya Kupası Elemeleri’ndeki Slo-
venya ve Güney Kıbrıs maçlarında 90 dakika sahada kalan
Hamsik, Hırvatistan mücadelesinde 63 dakika görev yaptı.

4 kişi arasından asist

Son 38 günlük periyotta toplam 11 resmi maçta forma
giyen Hamsik, Galatasaray derbisinde harikalar yarattı.
Cornelius’un attığı gol öncesi Bakasetas’a çok güzel bir pas
veren dünyaca ünlü yıldız, Nwakaeme’nin golünde ise 4
Galatasaraylı oyuncu arasından muazzam bir asist yaptı.
Hamsik, sahanın en yaşlı isimlerinden biri olmasına karşın
12,529 kilometreyle Trabzonspor’un en çok koşan
oyuncusuydu.

Avcı’nın yeni lideri

Yüzde 91 pas isabetiyle sahanın en iyisi olan Hamsik, 6
kilit pas ve 7 sahipsiz top kazanma istatistikleriyle fark ya-
rattı. Girdiği ikili mücadelelerin yüzde 62’sini kazanan yıl-
dız orta saha, bu sezon Trabzonspor’un tartışmasız en
başarılı transferi oldu. Abdullah Avcı’nın orta sahada lider-
lik görevini verdiği Hamsik, 4 lig maçında 1 gol, 2 asistlik
skor katkısı gösterdi.
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Galatasaray'ın yeni transferlerinden Cicaldau,
geldiği günden bu yana sarı kırmızılı takıma
yaptığı katkılarla dikkat çekti
GALATASARAY 'ın Trabzonspor deplasmanında yıldızı
parlayan isimlerden biri de Cicaldau'ydu. Büyük umutlarla
transfer edilen genç Rumen, forma giydiği her maçta takı-
mına önemli katkılar sağlıyor. 24 yaşındaki futbolcu, Trab-
zon karşısında da 83 dakika sahada kalırken, 11'de 8
hücum pası, 4'te 4 geri pas, 9'da 9 yan pas, 5'te 5 uzun pas,
7'de 7 üçüncü bölgeye pas, sahipsiz toplar da dahil olmak
üzere 10 top kazanma ve 3'te 2 dripling istatistikleriyle oy-
nadı. Cicaldau'nun kısa sürede sergilemeye başladığı bu
performans, gelecek adına Sarı-Kırmızılılar'ı oldukça 
ümitlendiriyor.
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Kick Boks
onun işi
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Son dönemin popüler
oyuncularından Melis
Sezen, beyaz elbisesiyle
objektif karşısına 
geçti. Verdiği pozları
takipçileriyle de
paylaşan Sezen,
duygularını “Kendimi
peri gibi hissediyorum”
sözleriyle ifade etti
SoSyal medya hesabını aktif
kullanan ve günlük hayatın-
dan kesitler yayınlayan oyuncu
Melis Sezen (24), paylaşımla-
rına bir yenisini daha ekledi.
Beyaz elbisesiyle ayna karşı-
sında poz veren Sezen, gönde-
risine, "Kendimi peri gibi
hissediyorum." notunu düştü.
Melis Sezen'in fotoğrafları,
kısa sürede hayranlarından
100 binden fazla beğeni aldı.
Bir süredir Bodrum'da tatil
yapan ve geçtiğimiz günlerde
İstanbul'a dönen Sezen, deniz
kenarında çekilen bu fotoğra-
fını da "Kapanış." notuyla ya-
yınlamıştı. Öte yandan Melis
Sezen, geçtiğimiz haftalarda
Instyle dergisine samimi açık-
lamalarda bulunmuştu. Hak-
kında merak edilenleri anlatan
Sezen, 'Sadakatsiz'de canlan-
dırdığı 'Derin' karakteriyle kur-
duğu özel bağdan bahsetmişti.
Oyuncu, evli bir adamla aşk
yaşayan Derin'den çok şey öğ-
rendiğini dile getirmişti.

Kendimi 
peri gibi 
hissediyorum

A fgan pop yıldızı Aryana Sayeed, Tali-
ban’ın kontrolü ele geçirmesinin ar-
dından başkent Kabil’den İstanbul’a

nasıl kaçtığını anlattı. İstanbul’daki daire-
sinde AFP Ajansı’na konuşan şarkıcı Aryana
Sayeed, çok sevdiği Kabil’den filmlere konu
olabilecek bir şekilde kaçmış. Afganistan’da
bir zamanlar selfie çektirmek isteyen hayran-
ları nedeniyle sokakta yürüyemeyen Saye-
ed’in Taliban’ın Kabil’e girmeye başladığı 
15 Ağustos’ta ilk kaçma girişimi başarısız
olmuş. Ertesi gün şansını yeniden denemek
istediğinde ise Taliban, havalimanının etra-
fını sarmıştı. Hürriyet'in aktardığına göre 
Sayeed, kaçmayı başardığı günü ise şöyle
anlatıyor: “Nişanlım ve menajerim Hasib
Sayed, ikinci bir arabada benimle telsiz ara-

cılığıyla iletişim kurmaya çalışıyordu. Ona
‘Eğer beni canlı götürmeye çalışırlarsa beni
vur. Sadece kafamdan vur’ dedim. Korktu-
ğum tek şey buydu. Ölmekten hiç korkma-
dım. Havalimanına giderken Taliban kontrol
noktalarından geçmek için kucağıma tanı-
madığım bir çocuk aldım, yüzümü örttüm
ve normal bir aile gibi görünmeye çalıştık.
Kucağıma aldığım küçük çocuğa, eğer dur-
durulursak onlara senin annen olduğumu
söyleyeceksin. Benim Aryana olduğumu
söylememelisin, ben Freshta’yım dedim. Ha-
valimanında insanlar birbirini itiyordu, ço-
cuklar vardı, küçük bebekler vardı, kadınlar
hava ve yer darlığından bayılıyordu. ABD
askerleri, önceliği Amerikan vatandaşlarına
vererek geçişlerine izin vermeyi reddetti,

ancak bir tercüman, nişanlım Hasib’i tanıdı
ve askerlere, hayatı tehlikede olan büyük bir
yıldızın nişanlısı olduğunu söyledi. Böylece
uçağa bindik.”

20 yıl önceki kadınlar yok

Şarkıcı ve nişanlısı, sırasıyla Doha, Kuveyt
ve ABD’ye gittikten sonra dairelerinin
bulunduğu İstanbul’a gelmiş. Afgan popçu,
şimdiki Afgan kadınlarının Taliban’ın 1996-
2001’de ülkeyi en son yönettiği zaman okul-
dan ve işten zorla aldığı kadınlardan daha
eğitimli ve bilinçli olduklarını söyleyerek 
“Afganistan’ın kadınları, 20 yıl önceki kadın-
larla aynı değil” dedi.

Taliban'ın eskisinden farkı yok

Aryana ayrıca bugünkü Taliban’ın eskisin-
den bir farkı olmadığını belirterek, “Umarım
dünya bunun değişen ya da yeni Taliban 
olmadığını kısa sürede anlar” dedi. Taliban
gelmeden önce de radikaller yüzünden ken-
dini ‘hapishanedeymiş gibi hissettiğini’ 
söyleyen Aryana Sayeed, “Taliban etraftaysa
kesinlikle kendime yer bulamam çünkü 
Taliban kana susamıştır” diye konuştu.
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Çekya’dan İstanbul’a 
21 yaşındaki Çek öğrenci Nicolette Havlova, Romanya'nın Banat bölgesinde yaşayan Çek azınlığa
maddi yardımda bulunmak için Çekya'dan İstanbul'a gerçekleştirdiği yürüyüşü tamamladı. Havlova,
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi önünde tamamladığı yürüyüşü sonrası gözyaşlarına boğuldu
Çek öğrenci Nicolette Havlova, Çek-
ya'nın Havirov kasabasından 104 gün
önce İstanbul'a başlattığı yürüyüşü ta-
mamladı. 2 bin 25 kilometrelik yolculuk
boyunca Slovakya, Macaristan, Ro-
manya, Sırbistan ve Bulgaristan'dan
geçen genç gezgin yürüyüşünü Aya-
sofya-i Kebir Cami-i Şerifi önünde ta-
mamlarken, gözyaşlarını tutamadı.
Nicolette Havlova, Çek basınına yaptığı
açıklamalarda, “Yolculuğum boyunca
birçok zorluklarla karşılaştım. Bazen
ayıların ayak izleri, bazen de beni kova-
layan çoban köpekleri nedeniyle zor
anlar yaşadım. Hava değişiklikleri ve
ülkelere göre değişen yemekler nede-
niyle hastalanıp hastanelere gitmek zo-
runda kaldım. Türkiye'ye gitme
konusunda da çeşitli endişelerim vardı

fakat şunu söylemeliyim ki insanlar çok
misafirperverdi, büyük saygı ve hür-
metle yaklaştılar. Beni düğüne bile
davet ettiler. Endişelerimin yersiz oldu-
ğunu anladım” dedi.

İstanbul etkileyici bir şehir

Yürüyüşünün son noktası olan İstan-
bul'a hayran kalan Havlova, "Hayalim-
deki hedefe ulaşmak harika bir
duyguydu ve hala da öyle. Sonunda İs-
tanbul'daki muhteşem Ayasofya'nın
önündeyim ve beni etkileyen duyguları
tarif etmek zor. İstanbul'da olduğum
için kendimi şanslı hissediyorum. Avru-
pa'dan Asya'ya geçmek heyecan veri-
ciydi. Et yemediğim için birçok Türk
yemeğini yiyemiyorum ama bir arkada-
şımın önerisi ile mercimek çorbası ve

çiğ köfte denedim. Bence çok lezzetli-
ler" diye konuştu.

Güzel mesajlar aldım

Yolculuğu boyunca birçok kişiden des-
tek mesajları aldığını söyleyen Havlova,
“Sosyal medya üzerinden destek veren-
ler ile yolculuğum boyunca bulundu-
ğum şehirlerde herkes bana yardımcı
olmaya çalıştı. Yürüyüşümü tamamla-
dığım için çok mutluyum” dedi. Bu
arada genç gezgin Havlova, yolculuğu
sırasında Bulgaristan'ın Svilengrad ka-
sabasından geçerken karşılaştığı sahip-
siz yavru köpeği de sahiplenmeye karar
verdi. Nicolette Havlova, yürüyüşün
son 250 kilometrelik kısmında kuca-
ğında taşıdığı köpeğe Svili adını verdi.
Havlova, Türkiye'ye girdikten sonra

Edirne'deki bir veterinerde
tüm aşılarını yaptırdığı köpe-
ğin kendisi için verilmiş bir
armağan olduğunu söyledi.
Türkiye'nin Prag Büyükelçisi
Egemen Bağış da Havlova'yı
büyükelçiliğe davet etti.

6 bin 700 euro topladı

Romanya'nın Banat bölge-
sinde geçimlerini turizmden
sağlayan ve pandemi döne-
minde zor günler geçiren
Çek azınlıklara yardım 
amacıyla başlattığı yürüyüş
öncesi düzenlenen organi-
zasyonda genç gezgin, 
Çekya'da faaliyet gösteren
bir kamu yardım platfor-
munda toplanan 168 bin
Çek kronunu (yaklaşık 
6 bin 700 euro) köylülere
teslim etti.
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Şarkıcı Oğuzhan Koç ile ya-
şadığı aşkla gündemde olan
oyuncu Demet Özdemir, geçti-
ğimiz gün sosyal medya payla-
şımlarına bir yenisini daha
ekledi. 29 yaşındaki Özdemir,
bu kez tek düğmeli yeşil hırkası
ve mavi eteğiyle hayranlarının
karşısına çıktı. Ünlü oyuncu,
verdiği pozları 14 milyon takip-
çisinin bulunduğu Instagram
hesabından yayınladı. Demet
Özdemir'in fotoğrafları, hayran-
larından 1 milyondan fazla be-
ğeni aldı. Özdemir'in takipçilerinden kısa sürede yoğun ilgi
gören paylaşımına; Hülya Duyar ve Şebnem Bozoklu gibi
ünlü isimler de yorum yaptı. Ünlü oyuncu, geçtiğimiz gün-
lerde de pembe kombiniyle objektif karşısında poz vermişti.
Fotoğrafta, Özdemir'in dekoltesini elinde tuttuğu çiçekle
kapattığı görülmüştü.

Demet Özdemir’e
like yağDi


