
CHP’li Özgür Karabat, Tasarruf
Genelgesi kapsamında, kamu ku-

rumlarına getirilen ilan ve abonelik yasa-
ğını eleştirdi. Geçtiğimiz günlerde İGD
Başkanı Mehmet Mert'i ziyaret eden ve
konu hakkında bilgi alan Karabat
TBMM'de düzenlediği basın toplantı-

sında, “Haberden, bilgiden tasarruf
olmaz. Gerçeğe, doğru bilgiye her za-
mankinden çok ihtiyaç duyulan bu gün-
lerde alınan bu kararda hiçbir kamu
yararı gözetilmemiştir. Yerel basın devlet-
ten destek beklerken ölüme mahkum
edildi” eleştirisinde bulundu.  I SAYFA 8
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Nifak sokmak için
içiniz içinizi yiyor

CHP Grup Başkanvekili
Engin Özkoç, Memleket Par-

tisi Genel Başkanı Muharrem
İnce’nin “CHP’nin adayı Kılıçda-
roğlu, İYİ Parti’nin adayı Akşener

olmalı” sözlerini
eleştirdi. Özkoç,
“Onlara ne, kime
ne? Size mi düştü
CHP kimi aday
gösterecek? Neyi
merak ediyorsu-
nuz? Bu ülkede
seçim açıklandığı
zaman CHP çıkar
‘adayımız budur’

der. Kendinizden mi kuşku duyu-
yorsunuz? Niye rahatsızsınız?
Nifak sokmak için içiniz içinizi
yiyor, biliyoruz. Böyle yaparak bir
siyasi parti iktidara gelemez” dedi.

İNCE’YE SERT TEPKİ
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BASIN, OLUME
MAHKUM EDILDI
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HABERDEN, BİLGİDEN TASARRUF OLMAZ
İstanbul Gönüllüleri,
Kadın Emeği Projesi

ile evlerinde yaptıkları el
emeği ürünlerle aile bütçe-
sine katkıda bulunmaya ça-
lışan kadınları desteklemeye
devam ediyor. Bir yılda
hayata geçirilen 10
Kadın Emeği Pa-

zar'ı projesine bu kez Beylik-
düzü ev sahipliği yaptı. 52
stantta toplam 208 üretici
kadının katıldığı pazarda
hem büyükler hem de ço-
cuklar için konserler, atölye

çalışmaları ve etkinlik-
ler gerçekleştirildi.

I SAYFA 13

ç

Genç yazar ve şair Recep At-
maca, iki ay önce yayınlanan

kitabı Pamuk İpliğine Bağlı'ya iliş-
kin Damga'ya açıklamalarda bu-

lundu. Kitabının adının
yazdığı bir şiirden geldi-
ğini kaydeden Atmaca,
“Dilerim duygularımız
hiçbir zaman pamuk ip-
liğine bağlı olmasın”
diye konuştu. I SAYFA 16
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Duygularımız pamuk
ipliğine bağlı olmasın

ÜRETEN KADINLAR
BEYLİKDÜZÜ’NDE

Reza Zarrab'ın 5 yıl önce ABD'ye kaçması-
nın ardından Türkiye'deki tüm varlıklarına

el konulmuştu. Zarrab'ın kayyuma devredilen
Fındıklı'daki 7 katlı holding binası geçtiğimiz yıl-
dan beri terk edildi. Sahipsiz kalan holding bi-
nası son günlerde hırsızların hedefi olmuştu.

Kapılar ve pencerelerin yanı sıra içeride bulu-
nan malzemeler de çalınmıştı. Beyoğlu Kayma-
kamlığı'nın girişimleriyle Beyoğlu Belediyesi'nce
binaya dışarıdan girişin engellenmesi için duvar
örülmeye başlandı. Ön ve yan cephedeki kapı 
ve pencerelerin bir kısmı tuğla ile örüldü.

HIRSIZLARIN HEDEFİ HALİNE GELDİ
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KENTSEL DÖNÜŞÜMDE 3 TEMEL PROBLEM VAR
İBB Meclisi ekim ayı toplan-
tısının ikinci birleşiminde,

gündem dışı söz alan Avcılar Bele-
diye Başkanı Av. Turan Hançerli,
kentsel dönüşümdeki ekonomik en-
gelleri meclis gündemine taşıdı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sesle-
nen Hançerli, “Kentsel dönü-
şümde sıfır faizli finansmana
dayalı bir dönüşüm modelini ha-
yata geçirelim” dedi. Kentsel dö-

nüşüm konusunda 3 problem ya-
şandığını kaydeden Başkan Han-
çerli, bunların uzlaşma, imar
problemleri ve ekonomi oldu-
ğunu kaydetti. Hançerli, 
“Vatandaşlar arasındaki uz-
laşma konusunda gerek mer-
kezi hükümet, gerekse yerel
yönetimler olarak gönüllü 
birlikteliklerini desteklememiz
gerekiyor” diye konuştu. 

ç
HALKTAN YANA SİYASETTE BİRLEŞELİM

Avcılar Belediyesi olarak
dönüşüme katkı sağlaya-

cak, ‘Sıfır faizli finansmana dayalı
dönüşüm modeli'ni buldukla-
rını dile getiren Turan Han-
çerli, “Bu çözümü
uygulayacak kişi sayın Cum-
hurbaşkanımızdır. Bir karar-
name ile bu çözümü hayata
geçirebilir. Eğer ki bu çözüm
hayata geçerse iddia ediyo-

rum; 3 yıl içerisinde tüm Türki-
ye'de 1 milyon konut yenilenir”
dedi. Bu modelin ayrıntılarını her-
kesle ve her kurumla konuşmak ve
anlatmak için yollara düşeceğini
kaydeden Hançerli, “Bu modelin
kaynağı ülkemizde var. Yurt dışın-
dan ya da başka yerlerden para
aramaya gerek yok. Halk için
halktan yana siyasette hadi birle-
şelim” ifadelerini kullandı. I SAYFA 5
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CHP Milletvekili
Özgür Karabat,

kamu kurumlarına
getirilen ilan ve

abone yasağının
yerel basını soluk-

suz bıraktığını belir-
terek, “Yerel basın

devletten destek
beklerken ölüme
mahkum edildi”

diye konuştu. Özgür Karabat ZEHrA ÇELİK
ÖZEL HABER

ÖZEL HABEr ANIL BODUÇ

Yüzde 69’u
bot hesaplar

İçişleri Bakanı Süleyman
Soylu, İstanbul Galata

Üniversitesi Akademik Yılı Açılış
Töreni'nde konuştu. Soylu 'siyasi
cinayetler' tartış-
masına ilişkin,
“Sosyal medyada
'siyasi cinayetler'
tartışmasını mani-
püle edenlerin
yüzde 69'u bot
hesaplardır” dedi.
“El bebek gül
bebek bugünlere
gelmedik” diyen Soylu, “Özgü-
venimizi aldılar. Belki bugün
daha çok büyüme isteğimiz,
haksızlıklara isyan etme düşün-
cemizin altında bu yaşadıkları-
mız vardır” dedi. I SAYFA 9
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Engin Özkoç

Bu cehaletle dolar
12-13 lirayı bulabilir!

Gelecek Partisi Genel Başkanı
Ahmet Davutoğlu, "Türki-

ye'nin şu andaki sorunu cehalet ve
yolsuzluktur" dedi. Merkez Banka-
sı'nın başına kim gelirse gelsin, yö-

netenin
Cumhurbaşkanı
Erdoğan olduğunu
söyleyen Davu-
toğlu, "Aslında
Türkiye'de bakan
falan yok. Eko-
nomi Bakanı da,
Hazine Bakanı da,
BDDK Başkanı da
hepsi Tayyip Erdo-

ğan... Bu cehaletle korkarım ki yıl
sonuna doğru dolar 12-13 lirayı
bulabilir" diye konuştu. I SAYFA 7

İKTİDARA YÜKLENDİ
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Ahmet Davutoğlu

Türk lirası pul oldu
bu mudur millilik?

Adana'da konuşan DEVA Par-
tisi Genel Başkanı Ali Baba-

can, “Hükümet yerliliği ve milliliği
ağzından hiç dü-
şürmüyor. Bu ülke
en temel tarım
ürünlerini ithal
etmek zorunda ka-
lıyor. Bizim çiftçi-
miz üretmekten
vazgeçiyor. Hani
yerlilik hani millilik?
Türk liramız, milli
paramız pul oldu.

Bu mudur yerlilik, millilik? Yerli di-
yorsanız, milli diyorsanız bunun
hakkını verin” eleştirisinde bulundu.

Küçükçekmece Belediye-
si’nin Cennet Kültür ve

Sanat Merkezi “Ey Dost” isimli
sergiye ev sahipliği yaptı. Açılışını,
Küçükçekmece Belediye Başkanı
Kemal Çebi ve sanatseverlerin bir-
likte gerçekleştirdiği sergide, Güzel
Sanatlar Akademisi’nden 40 sanat-
çının 40 eseri yer aldı. I SAYFA 9

ÜRETİM VURGUSU

ç

Ali Babacan

Zamanı geldiğinde
gerekeni yaparız

Milli Savunma Bakanı
Hulusi Akar, Suriye'nin

kuzeyinden gerçekleştirilen
terör örgütü PKK/YPG saldırı-
larına ilişkin,
"Hak ve menfa-
atlerimizi koru-
mak ve kollamak
için yapılması
gereken ne varsa,
Sayın Cumhur-
başkanımızın li-
derliğinde
bugüne kadar
yapıldığı gibi, yeri ve zamanı
geldiğinde aynı şekilde yapıla-
cak. Bundan kimsenin şüphesi
olmasın" dedi. I SAYFA 7
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Kızım ölmedi
öldürüldü!

Esenyurt'ta 8 ay önce bal-
kondan düşerek hayatını

kaybeden Sevcan Demir'in an-
nesi Seyran Tosun, kızının inti-
har etmediğini,
birlikte yaşadığı
Kenan Daniş
tarafından öl-
dürüldüğünü
söyledi. Tosun
kızının hayat
dolu olduğunu,
olay günü kızı-
nın telefonda
Kenan Daniş'in kendisine öldü-
receğini söylediğini, bunun
üzerine 155'i aradığını ve şika-
yetçi olduğunu belirtti. I SAYFA 3
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FELAKETTEN
KURTULMA
FORMULU!
Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, İBB Meclisi
ekim ayı toplantısında yaptığı açıklamada, “Sıfır faizli
finansmana dayalı dönüşüm modeli hayata geçirildiği
takdirde 3 yılda 1 milyona yakın konutu yenileyebiliriz.
Avcılar için İstanbul için depremin yol açacağı felaketin
önüne geçebiliriz” açıklamasında bulundu

1 MİLYON KONUT YENİLENMELİ
Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, 

“Avcılar'da kentsel dönüşüm konusunda önemli
mesafe kat ettik. Bin 600 binayı kentsel dönüşüme

soktuk. Daha dönüşmesi gereken binalar var. 
Sadece Avcılar'da değil, tüm İstanbul'da 1 milyona

yakın konutun yenilenmesi gerekiyor” dedi.

HABEr
YAKUP TEZCAN

Hırsızların ve evsizlerin hedefi olan Reza Zarrab'ın Beyoğlu'ndaki
eski holding binasına girişlerin engellenmesi için duvar örüldü

HIRSIZLARA
duvarlı önlem!
HIRSIZLARA
duvarlı önlem!
HIRSIZLARA
duvarlı önlem!
HIRSIZLARA
duvarlı önlem!
HIRSIZLARA
duvarlı önlem!
HIRSIZLARA
duvarlı önlem!

Mezarların hali içler acısı İnceledik bulduk!
Kasımpaşa'da bulu-
nan Zindan Arkası

Mezarlığı'nda Şeyh Ahmed
Efendi ile Balmumcu Dâ-
madı Ali Efendi'nin mezar
taşları çürümeye terk edildi.
Her yerinde çöp bulunan
mezar taşları, yerinden sö-
külmüş ve mezar yerleri
kaybolmaya yüz tutmuş
durumda. I SAYFA 9

İBB Sözcüsü Murat Ongun TÜGVA hak-
kında açıklamalarda bulundu. “İnceledik bul-

duk” diyen Ongun, “TÜGVA’nın neredeyse tüm
yöneticileri, ortaokul-lise koordinatörleri dahil geç-
miş dönemde İBB’de işe alınmış. Hepsi artık gitti.
Besleme vakıflar için değil 16 milyon İstanbullu için
çalışıyoruz. Yaptığımız incelemelerde, TÜGVA yö-
neticilerinin İBB’de işe alındığını da tespit ettik. Me-
sela vakfın başkanı olan kişi 2015’te işe alınmış. 31
Mart 2019 seçimlerinin ardından 11.04.2019’da
işten ayrılmış. İBB’nin ballı kaynak olarak kullanıl-
masına müsaade etmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.
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40 sanatçıdan
40 güzide eser

10 çocuktan biri astım
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Süleyman Soylu

Hulusi Akar

Sevcan Demir

Murat Ongun

Beyoğlu Kaymakamlığı'nın girişimleriyle Beyoğlu Belediyesi'nce 
binaya dışarıdan girişin engellenmesi için duvar örülmeye başlandı



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

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

Hafızada iyileşme gözlendi  

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

Beyaz cevheri küçülttü

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

Gençlerde henüz denenmedi

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

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

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

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

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

Protein kaçağına dikkat

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

idrar şikayetlerinin hastanın gün-
lük yaşamını zorlaştırdığına dik-

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

40'lı yaşlara dikkat 

Prostat büyümesinin her erkekte mey-

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

İdrar sıkıntısı belirti

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

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

Son teknolojik tedaviler 

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

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

SERTLEŞME
PROBLEMİ 

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

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

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

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

Hafızada iyileşme gözlendi  

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

Beyaz cevheri küçülttü

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

Gençlerde henüz denenmedi

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

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

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

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

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

Protein kaçağına dikkat

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

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Halk Sağlığı 
Ana Bilim Dalı Başkanı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ferdi 

Tanır, yaptıkları çalışmayla 6’ncı ayın sonunda 3’üncü 
doz aşıyı Biontech olan kişilerin antikor düzeyinin 20, 

Sinovac olanların ise 5 kat arttığını söyledi
ÇÜ Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi 
Halk Sağlığı Anabilim Dalı koordina-
törlüğünde Enfeksiyon Hastalıkları ve 

Klinik Mikrobiyoloji ve Tıbbi Mikrobiyoloji 
Anabilim Dalı öğretim üyeleri, yaptıkları 
çalışmayla iki doz Sinovac aşısı olan kişile-
rin 6’ncı ayın sonunda antikor düzeylerinde 
düşüşler olduğunu tespit etti. Çalışmada 
özellikle tekrarlama dozların önemi üzerinde 
durduklarını söyleyen ÇÜ Tıp Fakültesi Halk 
Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Ferdi Tanır çalışmaya, iki 
doz Sinovac, 3 doz Sinovac ve iki doz Sinovac 
artı bir doz Biontech aşısı olan 235 sağlık 
çalışanının katıldığını söyledi. Antikor dü-
zeylerinin rapel denilen tekrarlama dozlarla 
büyük oranda arttığını vurgulayan Prof. Dr. 
Tanır, araştırma kapsamında sadece iki doz 
Sinovac aşısı olanların yüzde 17’sinde koru-
yucu antikor saptanmadığını belirtti. 

Tekrarlama dozu hayati önem taşıyor
İki doz aşının ardından aşı tipi fark etmek-
sizin üçüncü doz aşıyı olanların tamamında 
koruyucu antikorun pozitif sonuç verdiğini 
söyleyen Tanır, “Üçüncü dozu Biontech olan 
kişilerde 6’ncı ayın sonunda oluşan antikorun 
üçüncü aya göre 20 kat, Sinovac olan grup-
ta ise 5 kat arttığı saptandı. Sadece iki doz 
Sinovac aşı olan grupta ise antikor düzeyinin 
ortalama yüzde 60 oranda azaldığını gör-
dük. Bu da gösteriyor ki tekrarlama dozu 
hayati önem taşıyor. Gerek iki doz Biontech 
gerekse üç doz aşı olanlarının oranını toplum 
genelinde yüzde 70’in üzerine çıkarabilirsek 
salgına karşı çok güçlü hale geliriz” dedi. 
Prof. Dr. Tanır, çalışma kapsamında iki ya da 
üç doz aşı olanlardan sadece yüzde 3,4’ünün 
koronavirüse yakalandığını fakat bunlarının 
hiçbirinin hastane yatmak zorunda kalmadı-
ğını sözlerine ekledi. DHA
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Astım hastalığı olan çocuk 
hastaların yüzde 80’inin ilk 
astım belirtisini 6 yaşından 

önce verdiğini söyleyen Yeditepe 
Üniversitesi Kozyatağı Hastanesi 
Çocuk Alerji ve İmmünoloji Uzma-
nı Prof. Dr. Hülya Ercan Sarıçoban 
astım ve alınması gereken önlemler 
hakkında önemli bilgiler verdi. 
Çocuklarda astımın sabaha karşı 
gelen öksürükle kendini gösterdi-
ğini belirten Prof. Dr. Hülya Ercan 
Sarıçoban, “Astım, nefes almakta 
zorlanmayla birlikte göğüsten 
hırıltı, hışıltı, ıslık sesi gibi seslerin 
duyulması, ağır durumlarda dudak 
ve vücutta morarmaların görülmesi 
ile giden kronik, tekrarlayıcı hava 
yolu hastalığıdır. Bu hastalık içeriye 
çekilen havanın dışarıya verilirken 
zorlanılması sonucu ortaya çıkar” 
dedi. Astımın birçok sebebe bağlı 
olarak ortaya çıkabildiğini belirten 
Prof. Dr. Hülya Ercan Sarıçoban, 
konuyla ilgili şu bilgileri verdi: “Has-
talığının oluşmasındaki en sık sebep 
olan alerji yüzde 40 oranında astım 
hastalığını tetikler. Özellikle küçük 

çocuklarda 
besin alerjile-
ri astım ata-
ğına neden 
olabiliyor. 
Erişkinlerde 
ise polen, 
ev tozu, küf 
mantarları, 
solunumsal 
alerjiler atağı 
tetikliyor. 

Bununla birlikte hava kirliliği, deter-
janlar, sigara ile egzoz dumanı gibi 
çevresel faktörler de astım atakla-
rında önemli bir sebep oluşturur-
ken, boya, parfüm ve deterjan koku-
ları nefes darlığına neden olur.”

Büyük şehirlerde risk daha fazla
Genetik yatkınlığın astım için 
önemli bir faktör olduğunu 
belirten Prof. Dr. Hülya Ercan 
Sarıçoban, “Özellikle alerjilerde bu 
etki daha da fazla ortaya çıkıyor. 
Alerjinin varlığı çocukta yüzde 40 
oranında astım riski oluştururken, 
çocuğun anne ve babasında her-
hangi bir alerjik hastalık varsa bu 
oran yüzde 70’e kadar çıkar” diye 

konuştu.Günümüzde tüm alerjide-
ki gibi astım görülme sıklığında da 
artış yaşandığına işaret eden Prof. 
Dr. Sarıçoban, “Bugün ülkemiz-
de astım görülme sıklığı yaklaşık 
yüzde 10. Ancak endüstriyel seviye 
geliştikçe bu sıklık artıyor. Özel-
likle büyük şehirlerde daha yüksek 
oranlarda astım görüyoruz” ifade-
lerini kullandı.

Antibiyotik çözüm değil
Viral enfeksiyonların hem astı-
mın başlamasına hem de devam 
etmesine neden olduğunu söyleyen 
Prof. Dr. Hülya Ercan Sarıçoban, 
“Astım atakları iyi tedavi edilirse 
çoğu kez iyileşir. Ancak hastalık 
kontrol altına alınamamışsa kalıcı 
değişiklere neden olabilir. Biz de 
öncelikle atakları tedavi ediyoruz. 
Sonrasında da koruyucu ilaçlarla 
devam ediyoruz. Ayrıca çocuğu 
astıma sokan sebeplerin de ortadan 
kaldırılması konusunda ailelere 
önerilerde bulunuyoruz. Bu nok-
tada, astım ataklarının tedavisinde 
hiçbir şekilde antibiyotiklerinin 
yerinin olmadığının altını çizmek 
istiyorum” diye konuştu.

ASTIMIN ömür boyu süren 
kronik bir hastalık olduğunu 
ve çocukların da hastalık kont-
rol altında tutularak hayat-
larına devam edebileceğine 
işaret eden Prof. Dr. Hülya 
Ercan Sarıçoban, ailelere şu 
önerilerde bulundu: “Kontrol 
altına alınmış astım hastalığı 
çocuğun okula gitmesine, spor 
yapmasına yani günlük hayatı-
nı diğer çocuklar gibi geçir-
mesine engel değildir. Burada 
önemli olan gerekli önlemleri 
almaktır. Ayrıca astım hastala-
rı enfeksiyona yatkın oldukları 
için dikkatli etmeleri gerekir. 
Bunun için çocukların ellerini 
sık sık yıkaması sağlanmalı. 
Aşıları ihmal edilmemeli. 
Bu noktada ailelerin aklında 
olan soru, astım tedavisinde 
kullanılan ilaçlar oluyor. Kul-
landığımız ilaçların akciğerlere 
herhangi bir yan etkisi yok. 
Bununla birlikte çocukların 
da büyümesine engel değil. 
Ancak astım tedavi edilmezse 
çocuklar için daha zararlı ola-
bileceği unutulmamalı.”

10 COCUKTAN 10 COCUKTAN 
BBiiRRii ASTIM ASTIM

ASTIM ÇOCUKLARA 
ENGEL DEĞiL

ASI TEKRARI 
antikoru arttırıyor

Türkiye de her 10 çocuğun birinde astım olduğunu hatırlatan Çocuk Alerji 
ve İmmünoloji Uzmanı Prof. Dr. Hülya Ercan Sarıçoban, astım hastalığının 

kronik bir rahatsızlık olduğunu söyledi. Sarıçoban, enfeksiyonun astım has-
talığının başlamasına ve atak geçirilmesine neden olduğuna dikkat çekti

BEYiN SAGLIGI iCiN
DOGRU BESLENiN

Prof. Prof. Dr. Hülya Dr. Hülya 
Ercan SarıçobanErcan Sarıçoban

AYNUR CİHAN

LAHANA, ıspanak, ka-
ralahana ve brokoli gibi 
yeşil yapraklı sebzeler, K 

vitamini, lutein, folat ve beta ka-
rotenden zengin besinler 
beyin sağlığı açısından 
faydalıdır. Araştırmalar 
bu bitki bazlı besinlerin 
bilişsel yavaşlamanın 
önüne geçilmesinde 
destek olabileceğini 
gösteriyor.

Yağlı balıklar
Alzheimer hastalığı olan 
kişilerin beyinlerinde bir 
tür protein yapı olan be-
ta-amiloid, anormal mik-

tarlarda birikir. Yağlı balıklar, 
sağlığa faydalı doymamış yağlar 
olan omega-3 yağ asitlerinin 
iyi kaynaklarıdır. Omega-3 yağ 
asitleri, kandaki beta-amiloid 
seviyelerinin düşmesini sağla-

yarak, böylece beyin sağlığını 
destekler.

Orman meyveleri
Flavonoidler, meyvelere parlak 
renklerini veren doğal bitki 
pigmentleridir. Araştırmalar 
hafızayı geliştirmeye yardımcı 
olduğunu ortaya koymaktadır. 
Güçlü bir hafıza için flavonoid-
lerden zengin çilek, ahududu, 
yaban mersini ve böğürtlen gibi 
meyveler tüketilmelidir.

Çay, kahve ve çikolata
Sabahları birçoğumuzun kısa 
süreli konsantrasyon etkisinden 
faydalandığı çay ve kahvenin 
hafıza üzerinde de olumlu 
etkileri bulunuyor. Yakın tarihli 

bir araştırmada, kafein gibi 
bazı metilksantinlerin tüketimi 
yüksek olan katılımcıların biliş-
sel değerlendirme testlerinde 
daha iyi puan aldığı görülüyor. 
Çikolatada bulunan kakao ve 
kakao yağının da bilişsel gelişim 
ve hatırlamaya yardımcı olduğu 
biliniyor.

Sert kabuklu kuruyemişler
Ceviz, fındık ve badem başta 
olmak üzere yapılan çalışmala-
ra göre, sert kabuklu kuruye-
mişler mükemmel bir bitkisel 
protein ve sağlıklı yağ kaynağı 
olmalarının yanı sıra mineraller 
açısından da oldukça zengin 
besinler olup, hafızayı da olumlu 
etkiliyor.

NEŞE MERT

Beyin sağlığı, faydalı besinler tüketerek gerçekleştirilen doğru beslenmeyle desteklenebiliyor. Sabri Ülker Vak-
fı’nın referans gösterdiği önemli araştırmalar beyin sağlığını koruyan beş önemli besin grubunu şöyle açıklı-

yor; Yeşil yapraklı sebzeler, yağlı balıklar, orman meyveleri, çay, kahve ve çikolata, sert kabuklu kuruyemişler

CUMHURIYET’IN yüzüncü yıldönümü 
olan 29 Ekim 2023’te, Mustafa Kemal 
Atatürk’ ün sinema projesi geliyor. Yak-

laşık 2 yıldır gizlilikle yürütülen çalışmalarda, 
filmin yapımcılığını Lanistar Medya üstlenirken, 
yönetmen koltuğunda da Mehmet Ada Öztekin 
oturacak. Şimdiden merak konusu olan filmin 
başrol oyuncusunun da Aras Bulut İynemli 
olduğu belirtildi. SHOW TV’nin Türk televiz-
yonlarına damgasını vuran dizisi ‘Çukur’ ve ‘7. 
Koğuştaki Mucize’ filmindeki oyunculuğuyla 
büyük beğeni toplayan İynemli’nin yakın çevre-
sinden; Görüşmelerin sürdüğü ve yapım şirketi 
ile İynemli arasında ufak pürüzlerin olduğu 
açıklaması yapıldı. 

Aras Bulut’tan
100 yılın filmi



ESENLER’DE otomobilin 
içerisinde kilitli kalan bir 
yaşındaki Nedim isimli bebeği 

itfaiye ekipleri kurtardı. Olay, öğle 
saatlerinde Nine Hatun Mahallesi’n-
de meydana geldi. Siteye ait kapalı 
otoparka gelen kadın, bebeğini araçta 
bırakarak, otomobilin kapılarını ka-
pattı. Kadın otomobilin yanındayken, 
bir yaşındaki bebek de elindeki oto-
mobil anahtarıyla oynadı, otomobilin 

kapılarını kilitledi. Annesi büyük 
panik yaşarken, durumu itfaiye ekip-
lerine haber verdi. Olay yerine gelen 
itfaiye ekipleri çalışma başlatırken, 
annesi ise küçük Nedim’in dikkatini 
çekerek, oyalamaya çalıştı.  Yedek 
anahtarı da bulunmayan otomobilin 
camını kıran itfaiye ekipleri yaptıkları 
çalışmanın ardından bebeği araçtan 
çıkardı. Sağlık durumu iyi olan bebek 
annesine teslim edildi.

1 yaşındaki Nedim’i itfaiye kurtardı
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KüçüKçeKmece'de ormanlık alanda
ağaca asılı halde erkek cesedi bulundu.
Üzerinden kimlik çıkmayan 25 yaşların-

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

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

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

Hastaneye beni almadılar

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

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

Eve girmek istemiyorum

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

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

Ağaca asılı 
halde bulundu

Örümcek hırsızlar!

Şüpheli polise
teslim oldu

Ankara'da bisikletiyle evine
dönerken, bir otomobil sürücü-

sünün arkadan çarpması so-
nucu hayatını kaybeden Umut

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

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

arası anma sürüşü yapıldı.

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

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

Umut'la hiç tanışamadı

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

Mücadele edeceğiz

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

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

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

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

BISIKLETLI
PROTESTO

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

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

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

Kendimi kenara attım

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

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

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

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

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

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

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

Hastaneye beni almadılar

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

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

Eve girmek istemiyorum

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

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

Ağaca asılı 
halde bulundu

Örümcek hırsızlar!

Şüpheli polise
teslim oldu

Ankara'da bisikletiyle evine
dönerken, bir otomobil sürücü-

sünün arkadan çarpması so-
nucu hayatını kaybeden Umut

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

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

arası anma sürüşü yapıldı.

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

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

Umut'la hiç tanışamadı

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

Mücadele edeceğiz

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

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

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

gürlük için mücadele edeceğiz. Türkiye'yi
günün birinde enerji ve otomotiv tekelle-
rinden kurtarmak için, kentlerimizin "bi-
siklet dostu kentler" olarak anılması için
mücadele edeceğiz" ifadelerine yer ve-
rildi. Basın açıklamasının ardından grup,
bisikletleriyle Beşiktaş'tan Bebek'e anma
sürüşü gerçekleştirdi. DHA
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Esenyurt'ta, sürücüsünün ara sokağa süratli ve kontrolsüz girdiği
hafif ticari araç, az kalsın yoldaki 2'si bisikletli çocuk 6 kişiyi eziyordu

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

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

Kendimi kenara attım

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

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

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

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

mücevherat mağazasına motosikletle 
gelen biri kasklı iki kişi, silah tehdi-
diyle mağazadan ilk belirlemelere 
göre yaklaşık 100 bin dolar değerinde 
mücevher alarak kaçtı. Haber veril-
mesi üzerine olay yerine gelen polis 
ekipleri çevreye emniyet şeridi çeke-
rek incelemelerde bulundu. Güvenlik 
kamerası görüntülerini de inceleyen 
polis ekipleri yabancı uyruklu olduk-
ları belirtilen 2 soyguncudan birinin 
kimliğini tespit edip yakalamak için 
çalışma başlattı.İş yeri çalışanı Enis 
Alkan, yabancı dilde konuşan iki kişi-
nin aniden silahla içeri girdiklerini ve 
İngilizce olarak panik yapmamalarını 

kendilerine söylediklerini ifade etti. 

Hala şok içindeyim
Soygunculardan birinin kaskla vitrini 
boşaltmaya çalıştığını söyleyen Alkan, 
“Silahı üstümüze doğrultunca o pa-
nikle vuracağını düşündüm. Kaçarken 
uzunca bir süre ben de arkalarından 
kovaladım, onlar motorla kaçtı. Ben 
de bir motosiklet durdurdum ve 
peşlerine düştüm ama kaçırdım, hala 
olayın şokundayım” diye konuştu.  
Kaç paralık ürünün çalındığıyla ilgili 
soru üzerine Alkan, şu an miktarın 
belli olmadığını bunun için sayım 
yapacaklarını söyledi.  Soygunların 
mağazaya silah çekerek girmeleri ve 
soygun sonrası çıkıp kaçmaları güven-
lik kameralarına yansıdı.  

100 B100 BiiN DOLARLIK N DOLARLIK 
HIRSIZLIKHIRSIZLIK

Şişli Nişantaşı’ndaki bir mücevherat 
mağazasına giren 2 soyguncu yaklaşık 100 
bin dolar değerinde mücevher alarak kaçtı. 
Polis ekipleri motosikletle kaçan şüphelileri 
arıyor. Öte yandan şüphelilerin mağazaya 
silah çekerek girmeleri ve çıkıp kaçmaları 

güvenlik kameralarına yansıdı

OLAY, 3 hafta önce Meclis 
Mahallesi’nde bulunan börek-
çide saat 02.30 sıralarında ya-

şandı. İşyerinin camlarını zorlayarak 
içeri giren 2 hırsız, duvarda bulunan 
televizyonu çaldıktan sonra işyerinden 
çıktı. Olaydan 20 dakika sonra tekrar 
aynı işyerine gelen hırsızlar bu kez de 
börekçinin kasasını kontrol etti ve bu 
sırada dizüstü bilgisayarı alarak işye-

rinden ayrıldı. Hırsızlık anı ise saniye 
saniye güvenlik kameralarına yansıdı. 
Börekçinin sahibi Avni Günaçtı, 
“Hırsızlar camın altından ve üstünden 
sert bir cisimle boşluktan menteşeleri 
kırıyorlar ve içeri giriyorlar. İçeri gir-
dikten sonra alarm çalmıyor. Alarm 
çalmış olsa zaten panik yaparlar. İlk 
önce içeriden televizyonumu alıyorlar. 
20 dakika sonra tekrar geliyorlar, bu 
kez de bilgisayarımı alıp gidiyorlar” 
dedi. İşyerinin sahibi Avni Günaçtı, 
alarmının çalmaması nedeniyle hiz-
met aldığı güvenlik şirketini suçladı. 
Öte yandan olaya karışan hırsızlardan 
biri, polisin yaptığı çalışma sonucu 
yakalanarak gözaltına alındı. Hırsız-
ların çaldığı bilgisayar bulunurken, 
televizyonu ise sattıkları öğrenildi.

20 dakika içinde 2 soygun
Esenyurt’ta 8 ay önce balkondan düşerek hayatını kaybeden Sevcan Demir’in annesi Seyran 

Tosun, kızının intihar etmediğini, birlikte yaşadığı Kenan Daniş tarafından öldürüldüğünü 
söyledi. Tosun kızının hayat dolu olduğunu, olay günü kızının telefonda Kenan Daniş’in ken-
disine öldüreceğini söylediğini, bunun üzerine 155’i aradığını ve şikayetçi olduğunu belirtti

Beylikdüzü’nde 17 yaşındaki Cavit Paylan tanımadığı iki kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. 7 
yerinden bıçaklanan Paylan, hastanedeki tedavisi devam ederken, durumunun ağır olduğu öğrenildi

Bakırköy 7. Ağır Ceza Mahke-
mesi’ndeki duruşmada, tutuklu 
sanık Kenan Daniş ile maktul 

Sevcan Demir’in annesi Seyran To-
sun, ağabeyleri Coşkun ve Çetin De-
mir ile taraf avukatları hazır bulundu. 
Savunmasını yapan tutuklu sanık 
Kenan Daniş, 8-9 aydır birlikte yaşa-
dığı maktul Sevcan Demir ile olayın 
meydana geldiği evi kiraladıklarını ve 
haftanın bir iki günü burada kaldığı-
nı belirterek, birbirlerini sevdikleri 
için ayrılamadıklarını, ayrılmaktan 
söz ettiğinde maktulün bunu kabul 
etmeyip bazen ilaç içerek, bazen de 
bileklerini keserek kendisine zarar 
verdiğini anlattı. Sanık Daniş, birçok 
kez ayrıldıklarını, ancak maktulün 
kendisine zarar vermesi üzerine tek-
rar bir araya geldiklerini söyleyerek, 
“Sevcan’ı annesinin yanına Samsun’a 
gitmesi için ikna ettim ama gitmedi. 
Olay günü eve yedek anahtarı ve 
para bırakmak için gittim. Kolumda 
eşimin bana aldığı saati görünce sinir-
lendi. Tartışarak konuşuyorduk. Sev-
can küçük aynayı alarak banyoya gitti 
ve kapıyı kilitledi. Kendisine bir şey 
yapacağını anladım. Kapıyı kırdım. 
İçeride yerde oturuyordu. Elinde 
ayna parçasıyla buldum. Kaldırdım 
yüzünü yıkadım. Mutfağa gitti, bıçak 
aldı. Engellemeye çalıştım. Boğuştuk. 
Bana yumruk attı. Durdurmak için 
çenesini ısırdım. Sonra oturma oda-
sında halının üzerinde sarılıp yarım 

saat ağladık. Gitmek istedim. Kapıyı 
kilitlemiş. Israrım üzerine anahtarı 
fırlattı. Arabaya giderek oturdum. 
Kendisine bir şey yapma ihtimalini 
düşündüğüm için ayrılamıyordum” 
ifadelerini kullandı.  

Kanlar içinde yatıyordu
Sanık Daniş, maktulün annesinin 
kendisini arayarak kızının ağladığını 
söylediğini aktararak, bunun üzerine 
arabaya çağırdığı Sevcan Demir’in 
bir süre araçta oturduktan sonra 
evine döndüğünü anlattı. Maktulün 
arkadaşının “Benim eve dönmem 
lazım, kendisine bir şey yaparsa sen 
kendini yok say.” şeklindeki mesajı 
üzerine kendisinin de eve çıktığını 
ifade eden sanık Daniş, “Sevcan 
mutfakta annesiyle telefonda bağrı-
şarak konuşuyordu. Annesi sürekli 
‘O adam sana bir şey mi yapıyor’ diye 
bağırıyordu. Dayanamadım telefo-
nu aldım. ‘Bir şey yapıyorum kızını 
kesiyorum ağabeylerini gönder onları 
keseyim öldüreyim’ dedim. Iddiana-
mede de geçen bu sözleri sinirle ve 
annesine tepki olarak söyledim. Si-
nirden aşağı indim sigara içtim. Yu-
karı çıktım. Annesi yine aradı. Sev-
can telefonla odaya gitti, bekledim, 
seslendim. Cevap vermedi. Odaya 
girdiğimde yoktu. Balkonun kapısı 
açıktı. Aşağı baktım kanlar içinde 
yatıyordu. 112’yi arayıp komşulardan 
yardım istedim. Sonra öldü haberini 

aldım” dedi. Anne Seyran Tosun da 
kızının ölmeden 4 gün önce kendisi-
ni arayarak Samsun’a geleceğini ve 
ilişkiyi kafasında bitirdiğini söyledi-
ğini anlattı. Anne Tosun, “Kızım asla 
kendini kesecek biri değildi. Hayat 
doluydu. Çocuğumu sanık yalnızlaş-
tırdı. İlaç kullanmıyordu. Olay günü 
kızımı aradım, görüntülü konuşurken 
sağ bileğini masaya koydu, bileği 
sarılıydı. Kenan’ın yaptığını söyledi. 
Anne ‘Kenan beni öldürecekmiş.’ 
dedi. Sanık kızımın arkasında Azrail 
gibi dikilerek, ‘Bu kadınla neden 
konuşuyorsun’ dedi. Sanık telefonu 
kapattı, bana hakaretler etti. Kızımı 
öldüreceğini anladım. Ben telefonla 
konuşurken kız kardeşim konuşma-
ları kaydetti. Korktuğum için 155’i 
aradım, şikayetçiyim. Benim kızım 
intihara kalkışmadı, tedavi görmedi. 
Olay günü 22.23’te telefonda kızımın 
sesi kesilince sanık ‘Öldü öldü, kızın 
öldü’ dedi.”  Maktul Sevcan De-
mir’in ağabeyleri de sanığın, kardeş-
lerini planlı ve kasten öldürdüğünü 
söyleyerek, şikayetçi olduklarını ifa-
de ettiler.  Maktulün teyzesi Rukiye 
Tosun ise, “ Sevcan arka balkondan 
atıldı. Neden arka balkon? Çünkü 
arka balkon ıssız ve karanlık bir böl-
ge. Ön balkonda caddenin olduğu ve 
komşuların olduğu yer” dedi. Sanığın 
telefonunun incelemesine ve tutuk-
luluk halinin devamına karar veren 
mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi. 

BAKIRKÖY Cumhuriyet Başsavcı-
lığınca hazırlanan iddianamede, 
sanık Kenan Daniş ile maktul 
Sevcan Demir’in olaydan önce-
ki zamanda Esenyurt’ta gayri 
resmi olarak birlikte yaşadıkları, 
zaman zaman kavga ettikleri 
anlatıldı. İddianamede, olay 
günü 9 Mart’ta maktulle sanığın 
tartıştıkları, maktulün annesinin 
155’den polisleri arayarak kızının 
sanık tarafından öldürüleceğine 
dair ihbarda bulunduğu belirtildi. 
İddianamede sanığın maktulün 
annesini arayarak kızını öldürece-
ğini ifade ettikten hemen sonra 
ölüm olayının gerçekleştiği belirti-
lerek, maktulün sanık  tarafından 
balkondan atılarak kasten öldü-
rüldüğü yönünde somut deliller 
bulunulduğu iddia edildi. Sanık 
Daniş’in “Kasten öldürme” suçun-
dan müebbet hapsi isteniyor.

İddianameden

KIZIM OLMEDKIZIM OLMEDii
OLDURULDU!OLDURULDU!

BİR BİR 
ANNENİNANNENİN

FERYADI
FERYADI

Sancaktepe’de alarmı çalmayan börekçiye gelen şüpheliler, 20 dakika 
arayla iki girerek hırsızlık yaptılar. Börekçiden televizyonu ve bilgisa-

yarı çalan hırsızlar güvenlik kamerasına yakalandı

Sarıyer’de İbrahim Tatlıses’in eski eşi Derya Tuna’nın oturduğu sitenin bahçesinde çıkan kavga, Tuna 
ve komşusunu karşı karşıya getirdi. İki taraf birbirini suçlarken kavga güvenlik kamerasına yansıdı

Derya Tuna komşusu 
ile kavgaya tutuştu

Tanımadığı biri gelip bıçakladı!

OLAY 26 Ağustos gecesi saat 
00.30 sıralarında Uskumruköy 
Mahallesi’nde bulunan sitenin 

bahçesinde meydana geldi. İddiaya 
göre, İbrahim Tatlıses’in eski eşi Der-
ya Tuna’ya misafirliğe gelen bir grup 
genç, sitenin bahçesinde sohbet ettik-
leri sırada yanlarına gelen site sakin-
lerinden Uğur Şen ve oğlu, bahçeden 
çıkmaları yönünde uyarıda bulundu. 
Bunun üzerine tartışma çıktı. Tar-
tışma kısa sürede kavgaya dönüştü. 
Uğur Şen, oğlu ile birlikte kendilerini 
rahatsız ettiğini iddia ettiği gençlerle 
tekme tokat kavga etmeye başladı. 
Kavga sitenin güvenlik kamerasına 
saniye saniye yansıdı. Haber verilmesi 
üzerine olay yerine jandarma ekip-
leri sevk edildi. Tarafların karşılıklı 
olarak birbirlerinden şikayetçi olduğu 
öğrenildi. Kavgada Uğur Şen’in kolu 
kırılırken karşı taraftan da bir kişinin 
burnu kırıldı.

Tehdit gerekçesiyle şikayet etti
Kavganın ardından iddiaya göre, 
Uğur Şen’in eşi Zübeyde Şen, Derya 
Tuna’ya giderek aracı olmasını istedi. 
Bu sırada Tuna tarafından tehdit 
edildiğini ve kendisine “Siz benim 
yeğenime hiçbir şey söyleyemezsiniz. 

Kapıda adamlarım kocanı ve oğlunu 
öldürmek için bekliyor. Dua edin 
olayı İbrahim Tatlıses duymadı. Çok 
kötü adamlara çattınız” dediğini 
iddia ederek şikayetçi oldu. Yaşanan 
olaylardan sonra Şen ailesinin siteden 
taşındığı öğrenildi. 

Tuna’nın avukatı açıklama yaptı
Tuna’nın avukatı Alper Tunga Çevik 
yazılı bir açıklama yaptı. Açıklama-
da, müvekkilimiz Derya Tuna’nın 
yaşadığı site içerisinde müvekkilin 
yeğeninin de mağdurlar arasında yer 
aldığı tartışma ile ilgili bugün basına 
yansıyan haberlerde müvekkilin adı-
nın geçmesi ve olayın şüphelisi olarak 
lanse edilmesi müvekkili derinden 
üzmüştür. Konu yargıya taşınmış 
olup, çıkan haberler gerçeği yansıt-
mamaktadır” denildi. DHA
 

TEM Otoyolu Hadımköy bağlantısında kaldırım-
dan ilerleyen taksici, önüne çıkan yayadan korna 
çalarak yol istedi. Olay, sabah saatlerinde TEM 

Otoyolu Hadımköy bağlantısı Esenyurt mevkiinde ya-
şandı. Yoğun trafiği gören taksi sürücüsü, aracı kaldırı-
ma çıkararak ilerlerdi. Taksi bir süre kaldırımda ilerledi. 
Bu sırada kaldırımda ilerleyen bir kişi taksinin önüne 
çıktı. Taksici korna çalarak yol istedi. Neye uğradığını şa-
şıran kişi taksiye yol verdi. Kendisine gösterilen tepkilere 
aldırış etmeyen taksici yoluna devam etti. O anlar ise 
başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

Taksici rezaleti!

OLAY geçen Salı Cumhuriyet 
Mahallesi’nde meydana geldi. 17 
yaşındaki Cavit Paylan, kız arkada-
şını beklediği sırada yanına iki kişi 
geldi. Aralarında bilinmeyen bir 
nedenle çıkan tartışma sonrası iki 
kişi Paylan’ı 7 yerinden bıçaklaya-
rak kaçtı. Paylan, minibüsle apar 
topar hastaneye kaldırıldı. Sağlık 
durumunun ciddi olduğu öğrenildi. 
Olay sonrası kaçan iki kişi de polis 
ekipleri tarafından yakalandı. Cahit 
Paylan’ın ablası Canan Paylan, 
“Kardeşim okul çıkışı arkadaşlarıyla 
birlikteyken, İpek diye bir kız geliyor 

yanına. Arkadaşlarının yanından 
apar topar ayırıp, ‘eve kadar yürüye-
bilir miyiz?’ diyor. Cavit’te ‘tamam’ 
diyor. Beraber yürüyorlar o esnada 
kız, ‘sen burada bekle ben yukarı 
çıkıyorum, köpeğimi getirip gelece-
ğim biraz köpeğimi seversin’ diyor. 
Ardından kız yukarı çıkıyor o esnada 
kardeşimin yanına iki çocuk geliyor. 
Biri sağına biri soluna bankta otu-
ruyor. Tartışmaya başlıyor, sırtına 
bıçak saplıyor. Kim olduklarını 
bilmiyoruz tanımıyoruz. Kız aşağı 
inmedi biz farklı düşünüyoruz acaba 
planlı bir şey mi? Kız olayı biliyor 

iki gündür hastaneye gelip durumu-
nu bile sormadı. Kardeşim orada 
canıyla cebelleşirken karşı tarafın ne 
durumda olduğunu daha bilmiyoruz. 
Gerçekten tutuklandı mı ondan bile 
haberimiz yok. 7 yerinden bıçaklan-
mış. Yüzü zaten pert olmuş. Akci-
ğerine tüp takılı şu anda. Çok zor 
durumdayız.” dedi.
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M addenin hem kendisi hem de 
çevresel etkileri nedeniyle fiziksel
ve kimyasal çözülmeleri hem 

doğamızda hem de yaşamın diğer 
alanlarında görülmekte.

Yazımızda insanın var olması nedeniyle
toplumsal yapıdan bahsedeceğiz. Bu ne-
denle toplum durağan bir yapı olmayıp
sürekli değişim içindedir. İçinde yaşamını
idame ettiği doğa, ekonomik yapı, yaşamsal
aletlerin ihtiyaçlar temelinde gelişmesi,
bilim ve teknolojideki değişiklik ile nüfusun
artması bu değişimi zorlayan etkenlerdir.
Toplumda tek tek bireylerin belli değerler
çerçevesinde bir araya geldiği ve birlikte
hareket ettiği yapıdan söz edeceğiz.

İnsan evladının birlikte yaşama ve hare-
ket etme, uzun, yorucu ve zahmetli (meşak-
katli) günlerin ardından ortak değerlerin
birleştiği paylaşımların arttığı toplumsal
yapının varlığı yadsınamaz.

Dün insanın birey olarak hiçbir şey ifade
etmediğini ama ortak hedefler, değerler ve
çıkarlar çerçevesinde bir arada olup “top-
lumsal” varlık haline gelmesiyle önem 
kazandı.

Bu nedenle insan topluluğuna “toplum”,
hayvan topluluğuna ise “sürü” denilmesinin
manidar olmadığı bir gerçek.

Yaşam koşulları, ihtiyaçlar ve doğanın
değişim süreci üretim aletlerini ve üretim
ilişkilerini değiştirdi.

Toplumsal yapı, egemenlik erkini,

yönetici hâkim güçleri onlara biat edenleri
ve asıl önemlisi onlar için çalışan savaşan
ve ölen toplumsal sınıfı yarattı.

Toplum yöneten ile yönetilen olarak ayrı-
lırken, toplumun önemli bir çoğunluğunu
meydana getirenler ise aslında yönetilmekte
oldukları halde ağızlarına bir parmak bal
çalınarak yöneten hâkim güçlerin çarkları-
nın dönmesine hizmet etmeye başladı.

Toplum yöneten ile yönetilen, ezen ile
ezilen olarak ayrıldı, çözülmenin gerçek
manası işte burada başladı.

Toplulukları bir arada tutmak için maddi
ve manevi değerler gündeme getirildi.

Özellikle kendisi de ezilen olmakla bir-
likte egemen ve ezen yönetenleri savunan
geniş bir kesim ara yol bulmak için her
türlü akla gelmeyen madrabazlık ve şakla-
banlık yaptı.

Yine bu kesim içinden gelecek beklentisi
olanlar “korku ve tapınma” yaratarak top-
lumun manevi değerlerini istismar etti.
Secde ve biat kültürü adıyla kulluk yara-
tıldı. Hatta birileri “sürünün başına 
kendini çoban yaptı”.

Dün olduğu gibi bugünde toplumsal
yaşam terazinin kefesi gibi ikiye ayrılmış
durumda.

Toplumsal bütünleşme yöneticiler tara-
fından sağlanamadığı gibi daha da netleşe-
rek ayrışmakta. İktidar ve onun tüm
organları yasama, yürütme, yargı dahası si-
lahlı güçleri yönetenin ezenin elinde hizme-
tinde. Çoğunluğa vergisini verdirmek,
askere gitmek, çalışmak ve hâkim güçlerin
iktidarı çerçevesinde oy kullandırılarak de-

mokrasi oyunu oynatılmakta.
İktidarı elinde bulunduran egemen güç-

ler yapay birliktelikler kurdurup ve sözde
sosyal haklar vererek toplumsal barışı 
bütünleşmeyi sağlamaya çalışmakta.

Gözünü hırs bürümüş ve herhangi bir du-
rumda “benim ne çıkarım var” diyen zihni-
yet, daha fazla kar daha fazla mal ve daha
fazla zenginlik istemekte. Toplumun çıkar-
ları ve doğanın dengesi onun için hiçbir şey
ifade etmez. Toprağın üstü olduğu kadar
altı da deşildi; ormanlar, nehir ve dereler
zenginlikleri için bulunmaz değerdi; hele
bunların yanına zenginliklerine zenginlik
katan emek (insan), nitelikli ve ucuz olması
onun istekleri arasında.   

Onlar için “emek, ekmek ve özgürlük”
dahası “insan” hiçbir şey ifade etmiyor.
İnsan evladının toplumsal değerleri teme-
linde hakları, özgürlükleri ve sınıfsal çıkarı
için bir araya gelmesi “bütünleşmesi” onla-
rın uykularını kaçırmakta. Günümüzde ikti-
darlarını devam ettirmek için meşrutiyet,
cumhuriyet ve demokrasi adıyla seçme ve
seçilme hakkı vererek son kozlarını 
oynamakta.

Egemen ezen güçler toplumu ne kadar
çok ayrıştırırsa ve ne kadar çok farklılaş-
tırması onları ne kadar iyi yönettiğinin far-

kına vardı. Aynıların birleşimini engellediği
gibi bir araya gelebilecek olanları da fizik-
sel baskı ve yasaklarla engelledi.

Örneğin ülkemizde 12 Eylül 1980 As-
keri Faşist Darbesine kadar toplumun
emek eksenli duyarlı aydın ve sınıf müca-
delesini temel alan güçleri bütünleşme ça-
bası içindeydi. Darbe olacağı 1 Mayıs
1977 Taksim de “emek ve mücadele günü”
anmasında ve ardı sıra 1978'de Maraş da
yaptıkları katliam bunun habercisiydi. 12
Eylül 1980 Darbesi ülkenin ve bölgenin
jandarması olarak baş jandarmanın adına
ülkenin hem günü hem de geleceğini baskı
altına aldı. İktidarı ele alan güçler baskı,
yasak, sürgün, gözaltı, tutuklama ve işken-
ceyi meşru hale getirdi, ihbarcılığı 
meşrulaştırdı.

Askeri Faşist Darbeyi yapanlar toplu-
mun önemli kesiminin bütünleşmesini en-
gellerken hemen her yerde böl parçala
yönet mantığını uygulamaya başladı. Daha
düne kadar toplumu bir arada tutmaya ça-
lışan zihniyet o günden sonra ayrıştırmayı
bölgelere hatta köylere kadar vardırdı. İşe
alımlarda ve tüm kitle kuruluşlarında
ayrımcılık, bölgecilik ile inanç temelinde
mezhep ve tarikatçılık hızla yayıldı; çö-
zülme sermayenin çıkarına olurken emeğin
aleyhine giderek derinleşti.

Toplumsal çözülme bütünleşmeyle doğ-
rudan bağlantılı. Toplumu bir arada tutan
değerler zayıfladıkça, toplumsal zenginlik-
ler birilerinin çıkarlarına hizmet edip para-
lar ayakkabı kutularında saklandı.
Toplumu meydana getiren bireyler biat

etmez, kulluk yapmaz, kader demez ve
“güzel insan” değerine sahip olduğunda
ekonomik, politik ve sosyal hayat içinde
egemen güçlerin çözülmesi kaçınılmazdır.

Ekonomik istikrarsızlığın, rüşvet, yol-
suzluk gibi ahlaki sorunlara yol açması iş-
sizliğin çözülememesi “muhteremlerin”
demokrasi ve hukuk anlayışının bittiğinin
yani toplumsal çözülmenin resmidir.

Demokrasi onların son kozu olduğunu
bildiği için her türlü suni (geçici) bütünleş-
melere kapılarını açmakta. Bu durum
geniş anlamda toplumun bütünleşmesi te-
melinde değişmesi için dar anlamda ikti-
darı elinde bulunduran güçlerin çözülme
sürecini hızlandırmakta.

Bir de toplumsal yaşamda zor, şiddet ve
baskı gördüğünde herkese direnmeleri ve
bu uğurda ölmeleri gerektiği belirtilir; di-
renmeyip çözülenlere iyi gözle bakılmadığı
da bir gerçek. “Ama” birileri yani kendi-
leri çözülüp sayfalar ve kasetler dolusu
ifade verip çözülürken, iktidarın ve idare-
nin her türlü yaptırımına boyun eğen kişiler
şimdilerde utanmadan kendilerini “bir
bilen” ya da “ermiş” olduğunu belirt-
mekte. Oysa geçen zaman içinde toplumsal
yaşamda öngörü sahibi olamayan bu poli-
tik kurumlar ve onların yöneticilerinin ba-
siretsizliği, samimiyetsizliği ve kararsızlığı
daha net görülmekte.

Günümüzde egemen ezen güçlerin de-
mokrasi söylemleri çözülmenin hızlandığı-
nın önemli noktaları olurken, kendilerine
sözde “politik” misyon biçenlerin 
çözülmeleri de gizli kalmamakta.

Toplum ve çözülme

Sanat için
eğitim zamanı

Güngören öğrencilere
burs verecek

Kartal Belediyesi Sanat Akademisi, pan-
demi dolayısı ile uzun süredir eğitimle-
rine online olarak devam eden genç

yetenekler için yüz yüze eğitimlerine başladı. Akade-
minin “Müzik” bölümde 3 yıllık eğitimlerine devam
eden öğrenciler, sosyal mesafe ve pandemi kuralla-
rının uygulandığı dersliklerde sezonun ilk provasını
yaptı. Kartallı çocuk ve gençlerin yetenekli oldukları
sanat alanında branşlaşabilmeleri, tercih ettikleri
branş ile ilgili sanatsal görüşlerini geliştirip yetkinle-
şebilmelerini sağlamak amacıyla Kartal Belediye
Başkanı Gökhan Yüksel’in öncülüğünde faaliyetle-
rine devam eden Kartal Belediyesi Sanat Akade-
misi, pandeminin sebep olduğu aranın ardından,
yüz yüze eğitimlerine yeniden başladı.
Genç yetenekler eğitim alıyor

Akademinin “Müzik” bölümünü oluşturan; pi-
yano, gitar, çello, yan flüt, perküsyon, keman, vi-
yola ve koro branşlarında 3 yıllık bir eğitimden
geçen 7-15 yaş aralığındaki 255 öğrenci, pandemi
kurallarına uygun olarak yapılan yüz yüze eğitim-
lere başladı. Sezonun ilk provası ise Gençlik Sen-
foni Orkestrası branşında eğitim alan öğrenciler ile
yapıldı. Ünlü keman virtüözü, besteci, akademis-
yen Prof. Dr. Cihat Aşkın’ın müzik direktörlüğünü
yaptığı Gençlik Senfoni Orkestrası’nın ilk dersi de
yine Cihat Aşkın tarafından verildi. Pandemi şart-
larının müsaade ettiği ölçüde devam edecek olan
eğitimlerde öğrenciler ayrıca verilen eğitimlerin
yanı sıra; masterclass, seminer programları, ulusal-
uluslararası sanat yarışmaları, sanat fuarları gibi
etkinliklere de katılabiliyor.

Güngören Belediyesi, üniversiteye yeni
başlayan öğrencilere bin TL destek
bursu verecek. Başkan Bünyamin

Demir, yaptığı açıklamada bu yıl üniversiteyi kaza-
nan öğrencilere bin TL ödeneceğini duyurdu. Baş-
kan Bünyamin Demir, yaptığı açıklamada
üniversiteye yeni başlayan öğrencilere yardım yapı-
lacağını belirterek "Bu yıl üniversiteyi kazanan sev-
gili gençler; Güngören’de oturuyorsanız ve
okulunuza kayıt yaptırdıysanız Güngören Beledi-
yesi resmi web başvuru formunu hemen doldura-
rak belediyemizin bin TL desteği hesabınıza gelsin.
Bu vesileyle öğrencilere verdiğimiz destekler gide-
rek artmaya devam ediyor. Gençler için hazırladığı-
mız 2 Öğrenci İstasyonu artık hizmette. En kısa
sürede yenileri gelecek. Güngören Akademi onların
hizmetinde… Eğitime verdiğimiz desteği her gün
daha da artırarak gençlerimizin başarısına katkıda
bulunmaya devam edeceğiz" dedi.

S ilivri Belediye Başkanı Volkan Yıl-
maz’ın girişimleri ile İstanbul Valiliği
ve Karayolları Genel Müdürlüğü ta-

rafından restorasyonları tamamlanan 32
gözlü tarihi Mimar Sinan Köprüsü ve Boğ-
luca Deresi üzerindeki tarihi Kısa Köprü
için 18 Ekim Pazartesi günü resmi tören
programı düzenlenecek. Saat 13.30’da
Mimar Sinan Köprüsü’nün Kumluk Mevkii

girişinde gerçekleştirilecek törene TBMM
Başkanvekili Celal Adan, Ulaştırma ve Alt-
yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul
Valisi Ali Yerlikaya, Silivri Kaymakamı
Tolga Toğan, Silivri Belediye Başkanı Vol-
kan Yılmaz, protokol üyeleri, STK temsilci-
leri ve vatandaşlar katılacak. Tören
programı Kısa Köprünün açılışı, Boğluca
yanı amfi tiyatroda ikramlar, Silivri Köy Pa-
zarı ziyareti ile devam edecek. Kurdele ke-
simleri tarihi köprüler üzerinde

planlanırken, mehteran eşliğinde köprüler-
den geçiş yapılacak.  

Herkes davetli

Açılış törenine Silivrili hemşehrilerini davet
eden Başkan Yılmaz, “Atalarımızdan ema-
net olarak aldığımız ve gelecek nesillere gu-
rurla aktaracağımız tarihi emanetlerimize
sahip çıkmayı boynumuzun borcu olarak
görüyoruz. Bu anlayışla göreve gelir gelmez
yaya kullanımına kapalı olan köprülerimi-

zin yeniden gün yüzüne çıkarılması için Va-
liliğimizle ve Karayolları Genel Müdürlüğü-
müzle görüşmeler yaptık. Yoğun gayretler
ve yoğun çalışmalar sonucu restorasyonlar
tamamlandı. Fetih yolunu simgeleyen ve
Osmanlı’nın Balkanlar’a açılan kapısı olma
özelliği ile şehrimize değer katan tarihi köp-
rülerimiz için Valiliğimiz koordinasyonunda
açılış töreni düzenliyoruz. Büyük bir gurur
ve mutluluk yaşayacağımız törenimize tüm
hemşehrilerimizi davet ediyorum.” dedi.

Gençlerle bir araya gelen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Z kuşağının olmadığını iddia etti. Çağırıcı, “Z kuşağı diye bir şey yok. Bunlar
özellikle gençleri dışlamak ve farklı bir gençlik oluşturmak için oluşturulan algı. Milletine, vatanına sevdalı ve ailesine bağlı inançlı gençlik var” dedi

Z kuşağı yok inançlı gençlik var

ali_ibrahimonsoy@mynet.com 
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Ali İbrahim ÖNSOY

SILIVRI KOPRULER ICIN
TOREN DUZENLEYECEK
Restorasyonları tamamlanan tarihi Mimar Sinan Köprüsü ve Kısa Köprü için 18 Ekim Pazartesi günü 13.30’da açılış töreni
düzenlenecek. Başkan Yılmaz, “Fütuhat yolunu ve fetih yolunu simgeleyen, Osmanlı’nın Balkanlar’a açılan kapısı olma
özelliği ile şehrimize değer katan tarihi köprülerimizin açılışına tüm hemşehrilerimizi davet ediyorum.” dedi

Açılış törenine Silivrili hemşehrilerini davet eden Başkan Yılmaz, “Atalarımızdan emanet olarak aldığımız ve gelecek 
nesillere gururla aktaracağımız tarihi emanetlerimize sahip çıkmayı boynumuzun borcu olarak görüyoruz” diye konuştu.

“Önceliğimiz gençliği-
miz” diyerek hizmetlerde
önceliği onlara veren

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman
Çağırıcı, “Mahalle Bizim Gençlik
Bizim” adlı etkinliklerde her akşam
bir mahallede gençlerle bir araya ge-
liyor. Buluşmaların son adresi Mer-
kez Mahallesi oldu. Aile Parkı’nda
akşam saatlerinde toplanan gençler,
çay eşliğinde Çağırıcı’yla sohbet etti.
Çağırıcı her sorularında Z kuşağı
ibaresini kullanan gençleri, “Z kuşağı
diye bir şey yok. Bunlar özellikle
gençleri dışlamak ve farklı bir gençlik
oluşturmak için oluşturulan algı.

Milletine, vatanına sevdalı ve ailesine
bağlı inançlı gençlik var” diye uyardı.

Kaykay pisti müjdesi

Çağırıcı gençlere e-spor merkezi ve
kaykay pisti müjdesi verdi. Çağırıcı,
“Bağcılar Meydan’da yakın za-
manda kaykay başlıyor. Orada güzel
bir kaykay pisti yapacağız” diye ko-
nuştu. Bu habere sevinen gençler, al-
kışlarla teşekkür etti. Yoğun ilgi
gören programa; AK Parti İlçe Baş-
kanı Rüstem Tüysüz ve AK Parti
Gençlik Kolları Başkanı Sinan
Erdem Arslan da katıldı. 
TAYLAN DAŞDÖĞEN



Kader KIŞ

info@gazetedamga.com.tr

5GÜNCEL 15 EKİM 2021 CUMAwww.gazetedamga.com.tr

D aha evvel sanata dair çok şey yazdık, çizdik.
Şiirden söz ettik, şarkılardan söz ettik, re-
simlerden söz ettik. Ezcümle hep sanat haya-

tımızı güzelleştirir dedik. Gerçekten de sanat
hayatımızı güzelleştirmeye hala devam ediyor.

Bir şarkı dinliyor oh be diyoruz, bir şiir okuyor yine
oh be diyoruz. Geçenlerde bunu düşünürken de ünlü
bir düşünürün Türkiye üzerine tespiti aklıma geldi.
Hani hep derler ya Türkiye her kültürün, her rengin iç
içe geçtiği bir mozaik. Düşünürümüz ise Türkiye'nin
daha farklı olarak ebru sanatını andıran bir ülke oldu-
ğunu ve bu sayede güzelleştiğini söylüyor. Gezi eylem-
lerine de atıf yapılan açıklamada şöyle deniyor;

“Her dönem, her toplum kendi sanatını çıkarıyor.
Ama insan ruhuna ne kattığını tartışmalı bence. Gezi
olayları zamanında bu milletin ne kadar zeki oldu-
ğunu gördük. Başka bir sanat çıktı ortaya. Bu dönem
de başka bir sanatı çıkarıyor ortaya. Bu coğrafya çok
iç içe bir coğrafya. Yıllarca mozaik dediler. Mozaik
dışarıdan rengarenk gözükür, ama yaklaştığınızda
farklı renkler kendini belli eder. Çok nettir. Bu coğraf-
yada ebru diye bir kültür vardır ki renkler iç içe geç-
miştir. Bu coğrafya tam bir ebrudur. İnsanlara bunu
anlatmamız gerekiyor.”

Bence makul bir açıklama ama sanat üzerine bir
tanım yapmak gerekirse; Hayat için sanat, derin dü-
şünceyle, kalıcı eylemin, altın oranda harmanlanması-
dır. Sanatcı, sanatların sanatıyla, hayatların hayatını
bulmak için, düşünce ağacında eylem meyvasının pe-
şinde koşar. Sanakçı sanatla, çekirdeği ağaca, ağacı
meyvaya dönşütürür. O herkesin yürüdüğü caddelerde
yürür, isanların baktığı sanat eserlerine bakar, ancak
kimsenin görmediğini görür, kimsenin düşünmediğini
düşünür. Sanatçılar geçmiş ile geleceği bugünde bu-
luştururlar. Bu anlamda ebru sanatı örneğinin de hak-
kaniyetli bir örnek olduğunu belki söyleyebiliriz.

Sanatçılar ölmezler, eserleriyle yaşarlar. Onlar bir
insanın hayatını güzelleştirerek, bütün insanlığın ha-
yatını güzelleştirirler. Sanatçının anlatamadığı güzel-
liği eseri anlatır. Sinan''ın Selimiye''si sürekli okunan
bir güzellik kitabıdır. Sanatta göze güzel görünme-
yene, kulağa güzel gelmeyene yer yoktur.

Sanat bir nevi hayatı güzelleştirirken güzelliği
aramaktır.

İ stanbul Büyükşehir Belediye (İBB)
Meclisi Ekim ayı toplantısının
ikinci birleşiminde, gündem dışı

söz alan Avcılar Belediye Başkanı Av.
Turan Hançerli, kentsel dönüşümdeki
ekonomik engelleri meclis gündemine
taşıdı. Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir
Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde
yapılan toplantıda konuşan Hançerli,
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan'a seslendi. Hançerli, “Kentsel dönü-
şümde sıfır faizli finansmana dayalı bir
dönüşüm modelini hayata geçirelim”
dedi. Kentsel dönüşüm konusunda 3
problem yaşandığını kaydeden Başkan
Hançerli, bunların uzlaşma, imar prob-
lemleri ve ekonomi olduğunu kaydetti.
Başkan Hançerli devamla, “Vatandaşlar
arasındaki uzlaşma konusunda gerek
merkezi hükümet, gerekse yerel yöne-
timler olarak gönüllü birlikteliklerini
desteklememiz gerekiyor. Biz bunu yap-
tık ve çok yararlı olduğunu gördük.
2'inci sorun olan İmar konusu da imar
değişikliği İBB Meclisimizin günde-
minde. Gerek İmar Komisyonumuzun,
gerekse meclisimizin oy birliği ile işin
ciddiyetine uygun ve hızlı bir şekilde ge-
çeceğine inanıyorum. Şimdiden hem
İmar Komisyonumuza, hem de meclisi-
mize peşin peşin teşekkür ederim” dedi.

Vatandaşın desteğe ihtiyacı var

Ekonomi sorununa yönelik de değer-
lendirmelerde bulunan Başkan Han-
çerli, “Bu konu İBB ve Avcılar
Belediye'mizin çözüm üretebileceği öl-
çüde bir konu değil. Ülkenin enflas-
yonu düşer ve ülkemin insanlarının
mali durumu iyileşirse bu durum ko-
laylaşacak. Ama yakın zamanda bu
pek mümkün görünmüyor. O nedenle
güvensiz binalarda yaşayan vatandaş-
larımızın desteğe ihtiyacı var. Bakanlı-

ğımızda faiz desteği, 400 baz puan ola-
rak söyleyebiliriz. Faiz desteğinden ya-
rarlanmayanlar için kira desteği,
belediyelerimizce sunulan harçlardan
muaf olma desteği mevcut durumda
var. Ama bu desteklere rağmen kentsel
dönüşüm, mali kriz ve ekonomik prob-
lemler nedeniyle çok hızlı ilerlemiyor.
Biliyorum merkezi hükümet ve diğer
iller bu sorunu çözmek için çaba ve gi-
rişimlerde bulunuyor. Geçmişte gayri-
menkul, konut alımı için düşük faizli
uygulamalar yapıldı. Yine merkez ban-
kasının bir araştırmasına göre konut
alımında faiz indiriminin, riskli yapıda
oturan maliklere faydası neredeyse sı-

fıra yakın. 1 puan faiz indiğinde, konut
fiyatları metrekarede 2,5 lira yukarıya
çıkıyor. Yani faiz indiriminin faydası
müteahhitlere ya da diğer yandaşlara
gidiyor” dedi.

Çözüm sıfır faizli dönüşüm

Avcılar Belediyesi olarak buna çözüm
bulduklarını kaydeden Başkan Han-
çerli, “Buna bir çözüm bulduk. Bu çö-
zümü buradan ifade etmek istiyorum.
Tabi bu çözümü uygulayacak kişi sayın
Cumhurbaşkanımızdır. Bir kararname
ile bu çözümü hayata geçirebilir. Eğer
ki bu çözüm hayata geçerse iddia edi-
yorum; 3 yıl içerisinde tüm Türkiye'de

1 milyon konut yenilenir. Bu modelin 
4 ana unsuru var. Bu model öyle bir
model ki kendi kaynağını üretiyor. Yani
sürdürülebilir bir model. Yine bu
model doğrudan ihtiyaç sahibinin so-
rununu çözüyor. Ve dolayısıyla gerçek
çözüm üreten bir model. Paydaşların
bir ortak hedef etrafında birleşmesini
ve kenetlenmesini sağlıyor, dolayısıyla
güçlü ve kaynak üreten bir model. Yine
bu model bütün yurtta ve her koşulda
kolaylıkla uygulanabilen bir model, do-
layısıyla kesin ve hızlı bir çözüm üreten
bir model. Modelin adı ‘Sıfır faizli fi-
nansmana dayalı dönüşüm modeli' ”
ifadelerini kullandı.

FELAKETIN ONUNE
GECMEK MUMKUN

Kadıköy'de gezici
aşevi hizmete girdi
Kadıköy Belediyesi, ilçeyi olası afetlere hazırlamak için yaptığı çalışmalar
kapsamında bünyesine gezici aşevi aracını kattı. Gezici aşevi, tek seferde
3 bin kişilik sıcak yemek dağıtma kapasitesinde hizmet verecek

Nefes gösterisi
nefes kesti

Kadıköy Belediyesi’nin bünyesine kattığı
gezici aşevi, doğal afet ve acil durumlar
halinde sıcak yemek dağıtacak. Araçta in-

celemelerde bulunan Kadıköy Belediye Başkanı Şer-
dil Dara Odabaşı, yaptığı açıklamada İstanbul’un
deprem bölgesinde bulunduğunu hatırlatarak Kadı-
köy’ü depreme hazırladıklarını söyledi. Odabaşı söz-
lerini şöyle sürdürdü: “İhtiyaç sahibi yurttaşlarımıza,
komşularımıza, Kadıköy’de yaşayan ya da Kadı-
köy’de anlık bulunan İstanbullu komşularımıza hızlı
bir şekilde hizmet edebilmek için bünyemize kattığı-
mız Gezici Aşevi’nin en önemli görevi Kadıköy’ü
depreme hazırlamak. Bilim insanlarının söylediği
İstanbul depremi gerçeğinden yola çıkarak, göreve
başladığım günden beridir Kadıköy Belediyesi’ni
deprem sonrasına hazırlama çalışmalarımı sürdü-
rüyorum. Bunun en önemli unsurlarından birisi de
Gezici Aşevi. Kadıköy Belediyesi olarak olası İstan-
bul depremi sonrasında komşularımızın yaşamsal
ihtiyaçlarını karşılayabilmek için gezici aşevini hiz-
mete sunduk. Deprem sonrasında insanların ye-
meğe ulaşması, temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesi
çok zor olacak. Pratiklerimizde de bunu gördük.

En son İzmir depreminde, buradan giden arama
kurtarma ekibi arkadaşlarla birlikte ben de oraday-
dım; böyle bir aşevine ihtiyaç olduğu çok aşikârdı.
Hızlıca projesini çizdik, yaptırdık ve bugün itiba-
riyle Kadıköylülerin hizmetine sunuyoruz.”

İhtiyaçları gidereceğiz

Kadıköy Belediyesi olarak ihtiyaçları gidereceklerini
söyleyen Odabaşı, “Bir aşevi daha yapma planları-
mız var. Çünkü Kadıköy nüfusu, deprem sonrası
etkilenecek alanda ve bir gezici aşevinin yetmeye-
ceği düşüncesindeyiz. Bunlara paralel olarak bu tır-
ların hemen yanında duracak daha küçük mobil
ikram araçlarımız var, onlar zaten hizmete başla-
mıştı. Ege’de çıkan yangınlar sırasında oraya gitti.
Kastamonu, Ordu, Sinop, Rize’deki sel felaketle-
rinde de orada görev yaptı. Şu an Kadıköy’ün deği-
şik yerlerinde görev yapıyorlar. Her gezici aşevinin
arkasında bunlar da olacak ve aşevi tırında pişen
yemekleri daha uzak noktalara taşıyacaklar. Uma-
rım bu aşevi tüm belediyelere de örnek olur. Biz
bunun çoğalmasını istiyoruz. Bu büyük bir ihti-
yaç.” ifadelerini kullandı. TAHSİN GÜNER

Süleymanpaşa
Belediye Kon-
servatuvarı Paşa

Halk Dansları Topluluğu,
iki günlük program kapsa-
mında, Yahya Kemal Be-
yatlı Kültür Merkezinde
Namık Kemal Üniversitesi
ve Süleymanpaşa İlçe Milli
Müdürlüğü personelleri ve
eğitim kadroları için özel
gösteriler sahneledi. Ta-
mamı Süleymanpaşa’da
yaşayan gençler ve eğit-
menlerden oluşan toplu-
luk, 48 dansçı ve 2 eğitmen
olmak üzere 50 kişiden
oluşan dev kadrosuyla sey-
rine doyum olmaz bir gös-
teri olarak nitelenen Nefes
isimli gösterileri ile ayakta
alkışlandı. Gösterileri izle-
yen Süleymanpaşa Bele-
diye Başkanı Cüneyt
Yüksel, yaptığı konuş-
mada, “Bu gösteriler biz-
lere Süleymanpaşa’nın
gençlerinin, kendilerine fır-
sat verildiğinde neler başa-
rabileceklerini açık bir

şekilde göstermiştir. Bir
yıla yakın bir süredir çok
ciddi bir emeğin verildiğine
bizzat şahit olduğum
Nefes isimli bu dans göste-
risinin ortaya çıkmasında,
bu gençlerin yetişmesinde
büyük emekleri olan eğit-
menlerimize ve Paşa Halk
Dansları Topluluğu proje-
sinin hayata geçmesi için
çok çalışan Belediye Baş-
kan Yardımcımız Sabri Çı-
nar’a teşekkür ediyorum.
Kısa süre içinde Trakya’da,
daha sonra Türkiye’de,
sonra yakın komşu ülkele-
rimizde ve nihayetinde
bütün dünyada Süleyman-
paşa’mızın adını gururla
duyuracaklarına gönülden
inandığım gençlerimizi
tebrik ediyorum. Gençleri-
mizin kendilerini geliştir-
meleri için gereken
imkânları Süleymanpaşa
Belediyesi olarak hayata
geçirmeye devam edece-
ğiz,” ifadelerine yer verdi.
İRFAN DEMİR

Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, İBB Meclisi Ekim ayı toplantısında yaptığı açıklamada, “Sıfır faizli
finansmana dayalı dönüşüm modeli hayata geçirildiği takdirde 3 yılda 1 milyona yakın konutu yenileyebil-
iriz. Avcılar için İstanbul için depremin yol açacağı felaketin önüne geçebiliriz” ifadelerini kullandı

Halktan yana
siyaset yapalım
Bu modelin ayrıntılarını
herkesle ve her kurumla
konuşmak ve anlatmak
için yollara düşeceğini kay-
deden Başkan Hançerli,
“Beraber düşelim istiyo-
rum. Bu model 1 milyon
riskli konutu 3 yıl içerisinde
yenileyebilme yeteneğine
sahip bir model. Ve bu mo-
delin kaynağı ülkemizde
var. Yurt dışından ya da
başka yerlerden para ara-
maya gerek yok. Bu ortak
sorun için, milli güvenlik
sorunu diye ifade ettiğimiz
deprem sorununa karşı
hani siyaset yapmayalım
diyoruz ya, hayır siyaset
yapalım. Halk için halktan

yana siyasette hadi birleşe-
lim. Bu ülkeyi kurtarmak
için, İstanbul'umuzu kur-
tarmak için, muhtemel bir
tehlikeden ivedi bir şekilde
kurtarmak için hadi el ele
verelim. Adres belli, sayın
Cumhurbaşkanımızın bir
gece de çıkarabileceği bir
kararname ile Kentsel Dö-
nüşümde sıfır faizli finans-
mana dayalı bir dönüşüm
modelini hayata geçirmek
için, bu ülkenin bugün
gücü var ve bu kaynak ülke
ekonomisini geliştirecek,
devletin bütçesini zayıfla-
tacak değil, aksine güçlen-
direcek bir model” 
şeklinde konuştu.

YAKUP TEZCAN

Gezici
aşevinde

neler var?
3 bin kişilik sıcak

yemek yapma kap-
asitesine sahip 13

metre uzunluğun-
daki araçta 5 adet

yemek pişirme ka-
zanı, 2 adet soğuk

hava deposu, fırın,
yemek dağıtma tez-

gahı ve mutfak el
aletleri bulunuyor.

Süleymanpaşa Belediye Konservatuvarı bünye-
sinde oluşturulan Paşa Halk Dansları Topluluğu
da Nefes isimli gösterisiyle nefesleri kesiyor

Sanat hayatımızı
güzelleştirir

Beykozlular
kürek çekiyor

Beykoz Belediyesi’nin spor yatırımları
kapsamında ilçenin yakın tarihteki gibi
yeniden su sporları merkezi olması

için attığı adımlara bir yenisi eklendi, ilçede uzun
bir aradan sonra yeniden kürek takımı kuruldu.
Boğaz kıyısında açılan Su Sporları Merkezi’nde
yaz mevsimi boyunca her yaştan ilçe sakinini ka-
noyla buluşturan, profesyonel sporcuların ve
halka açık yarışmaların yer aldığı, Su Sporları
Festivali’ne ev sahipliği yapan Beykoz’da kürek
faaliyetleri yeniden başladı. İlçedeki yetenekli
gençlerden şampiyonlar yetiştiren Beykoz Bele-
diyesi Gençlik ve Spor Kulübü bünyesinde çalış-
malar yapacak yeni kürek takımı ulusal yarışma
ve şampiyonalarda ilçeyi temsil edecek. Yeni ku-
rulan takım sayesinde, denizle iç içe olan ilçede
gençler ve çocuklar kürek sporuyla tanışma fır-
satı bulacak.
En güçlü takımlar çıktı

Boğaz kıyısında olmanın avantajını hayatın her
alanına yansıtan ilçede, 1908 yılında kurulan
Beykoz Spor Kulübü, Beykoz Zindeler Yurdu’yla
birleşerek su sporlarının da lokomotifi oldu.  İl-
çede yetişen sporcular özellikle atlama, yüzme,
kürek dallarında kazandıkları şampiyonluklarla
1930’lı yıllarda ilçeye altın çağını yaşattı. Cum-
huriyetin erken dönemlerinden itibaren kız-erkek
demeden Beykoz’daki gençlerin en büyük tutku-
larından biri kürekle uğraşmaktı. Bu tutkuyla
genç Türkiye’nin en güçlü takımları ve mili spor-
cuları Beykoz’dan çıktı.  Boğaziçi Kıtalararası
Yüzme Yarışları’na kadın sporcuların teşvik edil-
diği Beykoz, Türk Yelken Tarihi’nde ilk defa
dünya turuna çıkıp alnının akıyla dönen Mus-
tafa İhsan Denizaşan’ı da yetiştirdi.  

Turan
Hançerli
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Çalışanlarda iş sağlığı ve iş güvenliği ko-
nularında davranış değişikliği ve farkın-
dalık yaratmayı hedefleyen

Kaptanoğlu-Desan Tersanesi, çalışanların tersane
sahası, gemi, yüzer havuz, kapalı saha ve atölye-
lerde yapacakları çalışmalardan önce, Uygulamalı
Eğitim Sahası’nda kullanacakları tüm ekipmanları
tanımasını ve deneyimlemesini sağlayacak. Uygula-
malı Eğitim Sahası hakkında konuşan Kaptanoğlu-
Desan Tersanesi Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel
Müdürü Bahadır Demirağ, “Şirketimiz iş sağlığı ve
iş güvenliği ile ilgili konularda yasal zorunlulukların
ötesinde yatırım yaparak bu konuya azami önem
göstermektedir. Uygulamalı Eğitim Sahası’nın yay-
gın ve etkili kullanımı ile de İş sağlığı ve iş güvenliği
eğitimlerini soyut teorik bilgilendirme olarak değil,
uygulamalı olarak tecrübe edilmesini istedik. Böy-
lece çalışanlarımız ve çalışan adaylarımız iş sağlığı

ve iş güvenliği adımlarını deneyimleyerek ve tecrübe
ederek öğrenecekler” diye konuştu.

Tüm ekipmanlar tanınacak

Kaptanoğlu-Desan Tersanesi Türk tersaneciliğinde
bir ilke daha imza atarak, saha öncesi uygulamalı
eğitimini hayata geçirdi. Uygulamalı Eğitim Salo-
nu’nda bugüne kadar teorik olarak verilen iş sağlığı
ve iş güvenliği eğitimleri uygulamalı hale getirildi.
Uygulamalı Eğitim Salonu ile Kaptanoğlu Desan
Tersanesi’nde ilk defa işbaşı yapacak çalışanlar, ter-
sane sahası, gemi, yüzer havuz, kapalı saha ve atöl-
yelerde yapacakları çalışmalardan önce
kullanacakları tüm ekipmanlarını tanıyacak ve de-
neyimleyebilecek, hali hazırda tersanede çalışmaya
devam eden çalışanlar ise periyodik olarak bu eği-
timlere katılarak güncel iş sağlığı ve iş güvenliği uy-
gulamalarını pekiştirip, tecrübe kazanacak.

Hu kuk Danýþman larý: av. Uğur SaYaNEr, av. Mustafa ENgİN
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İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan, İSO olarak üye şirketleri için, “kurumsal karbon ayak izlerinin hesaplanması ve
raporlanmasına” ilişkin danışman firmalardan avantajlı fiyatlarla hizmet alabilecekleri bir proje başlattıklarını söyledi. Bahçıvan,
“Sanayinin yeşili ve çevreyi seçmekten başka şansı yok. Bunun için de yenilebilir enerji kaynaklarını finanse etmek zorundayız” dedi

T ürkiye’nin 2016’da imzalamasına
karşın, yürürlüğe ancak 7
Ekim’de Resmi Gazete’de yayım-

lanarak yürürlüğe giren Paris İklim Anlaş-
ması’na ilişkin soruları yanıtlayan
Bahçıvan, Paris İklim Anlaşması’nın yü-
rürlüğe girmesiyle Türkiye’deki ulaştırma,
enerji, altyapı ve sanayi gibi pek çok sek-
törde önemli politika değişiklikleri olaca-
ğına dikkat çekti. Bahçıvan, “Enerji
politikalarındaki değişimle ilgili olarak ter-
mik santrallerin zaman içinde kapatılması
ve yenilenebilir enerjiye geçişi destekleyici
politikaların yürürlüğe konması söz ko-
nusu olabilir” açıklamasında bulundu.
Sürdürülebilir yeşil dönüşüme yönelik fi-
nansman olanaklarının ve teşviklerin yerli
teknoloji olanaklarının yaratılarak, gözden
geçirilmesinin, “kamunun özel sektöre
iklim kriziyle mücadelede destek olabile-
ceği alanlarından biri” olabileceğinin de
altını çizen Bahçıvan, “Ayrıca Avrupa Bir-
liği (AB) tarafından uygulanması planla-
nan ‘Sınırda Karbon Düzenlemesi
Mekanizması’nın Türkiye ve AB arasın-
daki Gümrük Birliği çerçevesinde malların
serbest dolaşımına ve Türkiye’nin rekabet-
çiliğine zarar vermemesine yönelik atıla-
cak adımlar da özel sektörün kamudan
beklentileri arasında öne çıkıyor” ifadele-
rini kullandı.

Sanayi açısından teşvik edici

Bahçıvan, yaptığı açıklamada, “Türkiye,
Paris İklim Anlaşması’nı 2016’da imzala-
mış ancak geçtiğimiz haftaya kadar yürür-
lüğe koymamıştı. Cumhurbaşkanımızın
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda an-
laşmayı Meclis’in onayına sunacağını
açıklamasının ardından, Türkiye’nin Paris
İklim Anlaşması’na taraf olması için ha-
zırlanan “kabul teklifi” Meclis Genel Ku-
rulu’nda kabul edildi. 2021 itibariyle
sürdürülebilirlik konusunu öncelikli alanı-
mız olarak seçtiğimiz İSO olarak bu geliş-
menin, taşıdığı simgesel anlamın ötesinde,
sürdürülebilir sanayi ve döngüsel ekono-
miye geçişte sanayicilerimiz açısından çok
teşvik edici olacağını düşünüyorum.
Çünkü bugün artık sanayi şirketlerinin kü-
resel değer zincirinde yer alabilmelerinde
ve yüksek katma değer üretirken rekabetçi
sürdürülebilirlik anlayışını benimsemele-

rinde, Paris İklim Anlaşması gibi anlaş-
malar önemli rol oynuyor” şeklinde ko-
nuştu.

Sorumluluklar yerine getirilmeli

Paris İklim Anlaşması’nın onaylanması-
nın kısa vadede Türkiye açısından önemli
kazanımlar getireceğini ifade eden Bahçı-
van, “Örneğin Türkiye Glasgow’da Kasım
ayında düzenlenecek Birleşmiş Milletler
İklim Değişikliği Konferansı’na da daha
güçlü bir profil ile girecektir. İklim kriziyle
mücadelede küresel iş birliğinin oynadığı
vazgeçilmez rol düşünüldüğünde, Türkiye
Paris İklim Anlaşması’na taraf olarak bu
iş birliğinde yer alacağını bir kez daha vur-
gulamış oldu. Bu nedenle iklim kriziyle
mücadelede sadece sektörler değil, toplu-
mun her bireyi üzerine düşen sorumluluk-
ları yerine getirmeli. Bunun için de iklim
krizinin çevresel ve sosyo-ekonomik bo-
yutlarıyla ilgili daha etkili iletişim yöntem-
leri kullanarak kamuoyunu
bilgilendirmeliyiz. Ülke olarak gündemi-
mizdeki farklı stresler, bugün bu konuya
tamamen odaklanabilmemizi engelliyor
olabilir. Fakat ülkemizde de bu alanda bir
farkındalığın, devletin en üst kademelerin-
den itibaren başladığını görüyoruz. Tabii
ki çok güçlü bir akımın veya çok güçlü bir
farkındalığın başladığını söylemek için
erken, ama şunu da sevinerek söyleyeyim:
İlgiyi artırmaya dair umutlar çok” dedi.

Adım adım artıyor

Farkındalığın giderek artığına dikkat çeken
Bahçıvan, “Yapılan işlerin çevresel boyut-
ları konuşuldukça, özellikle yurt dışı iş ya-
panlarda bu konunun önemi ve
hassasiyeti artmaya başladıkça, bu farkın-
dalık da adım adım artıyor. Giderek bir
krize dönüşen iklim değişikliğinin, gelece-
ğimizin en önemli konusu olduğuna dair
herkes kendi bulunduğu ortamda bir
hedef oluşturursa, siyasetten başlayarak
toplumun tüm kesimlerinin er veya geç bu
tablo içerisinde rol alması kaçınılmaz. Biz
sanayiciler olarak bu konudaki toplumsal
sorumluluklarımızın farkındayız ve sürdü-
rülebilirlik konusunda öncü bir rol oyna-
maya çalışıyoruz. Sanayicilerimizin iklim
değişikliğine dair bilgisini ve iklim krizinin
sektörü nasıl etkileyeceğine dair duyarlılı-

ğını artırmak için yürüttüğümüz iletişim
faaliyetleri, kısa vadede uygulanabilecek
çalışmalara örnek verilebilir. Daha uzun
vadede ise ülke olarak iklim değişikliği ko-
nusunun eğitim müfredatlarına dahil edil-
mesinden sürdürülebilir sanayi ve
döngüsel ekonomiye geçişte teşvik edici
olabilecek yaptırımların uygulanmasına
kadar yapmamız gereken çok şey var”
açıklamasında bulundu.

Sektöre yol gösterebilir

Türkiye’nin kendi iç finansman kaynakla-
rının yeşil dönüşümü gerçekleştirmede ye-
terli olmayabileceğini söyleyen Bahçıvan
şu ifadeleri kullandı: “Özel sektörün bu
konuda yapabileceği çok sayıda değişiklik
var. Hükümetimizin tarafından Temmuz
ayında açıklanan Yeşil Mutabakat Eylem
Planı bu süreçte başta sanayimiz olmak
üzere ilgili birçok sektöre yol gösterici bir
rehber niteliğinde. Bu kapsamda sınırda
karbon düzenlemeleri, yeşil ve döngüsel
ekonomi, yeşil finansman, temiz enerji
arzı, sürdürülebilir tarım ve sürdürülebilir
ulaşım özel sektörün alanına giren önce-
likli konu başlıkları olarak karşımıza çıkı-
yor. Aslında bu geniş konu başlıklarının
ötesinde her şirketin atabileceği çok basit
ancak etkili adımlar da var. Örneğin, İSO,
üye şirketleri için kurumsal karbon ayak
izlerinin hesaplanması ve raporlanmasına
dair danışman firmalardan avantajlı fiyat-
larla hizmet alabilecekleri bir proje baş-
lattı. Şirketler, kurumsal sera gazı
envanterlerini hesaplatarak ardından kar-
bon ayak izlerini azaltmaya dair adımlar
atmaya başlarsa uzun vadede hem iklim

değişikliğinin etkilerini azaltmada hem de
küresel ticarette rekabetçi sürdürülebilirlik
yetkinliklerini korumada önemli bir süreci
de başlatmış olacaklardır” ifadelerini kul-
landı.

Değerlendirmeler gerekli

Özel sektörün iklim krizine karşı uygula-
nacak kısıtlamalara uyum sürecini de de-
ğerlendiren İSO Başkanı Erdal Bahçıvan,
“Bu konuda özel sektörün farklı alanla-
rında farklı tablolarla karşılaştığımızı söy-
leyebiliriz ve daha bütün bir resim
çıkarmaya yönelik çalışmalarımız da sürü-
yor. Bu süreçte sektörlerin iklim değişikli-
ğinin çevresel, sosyal ve ekonomik
boyutunu birlikte değerlendirmeleri ge-
rekli. Türkiye’nin en önemli ticaret part-
nerlerinden birinin Avrupa olduğu
düşünüldüğünde, özel sektörün Avrupa
Yeşil Mutabakatı ile belirlenen kısıtlama ve
yaptırımlara ne derece uyum sağlayabile-
ceği iklim kriziyle mücadeledeki başarıla-
rını da şekillendirecektir. Bu noktada gerek
enerji gerekse kaynak yoğun sektörlerde
önemli dönüşümlerin gerçekleşmesi kaçı-
nılmazdır. Örneğin, tekstil ve hazır giyim
sektörü için hazırladığımız sürdürülebilir-
lik öncelikleri haritasında, tekstil sektörü-
nün hammadde, su, kimyasal ve atık
yönetimi alanlarına odaklanması gerekti-
ğini ve iklim krizinin gerektirdiği dönüşüm
sürecinde yenilikçi yönetim anlayışının da
önemli olacağını vurguladık. Diğer sektör-
lerde de iklim kriziyle mücadelede konum-
larını iyileştirmek için benzer önlemleri
şimdiden almaya başlamalı” dedi.

Mücadele yeterli değil

“İklim krizi gibi yaşamsal öneme sahip ko-
nularda önceliğimiz yaşanabilir ve sürdü-
rülebilir bir dünya oluşturmak olmalı”
diyen Bahçıvan, “Ancak Türkiye’nin sa-
dece kendi iç kaynaklarıyla iklim kriziyle
aktif bir mücadele yürütmesinin ve Paris
İklim Anlaşması’nın gerekliliklerini yerine
getirmesinin yeterli olmayabileceğini de
söylemek gerek. Bu küresel bir sorunsa,
çözümü de küresel olmalı ve Anlaşma’nın
gerekliliklerini yerine getirmek için Türki-
ye’nin finansman kaynakları desteklen-
meli. Yapılan bilimsel çalışmalar iklim ve
çevre dostu politikalar önemli” dedi. DHA

Türk Denizcilik ve Tersanecilik sektöründe öncü ve hizmet verdiği alanlarda
ilkleri gerçekleştiren Kaptanoğlu-Desan Tersanesi, Türk tersaneciliğinde bir
ilke daha imza atarak saha öncesi uygulamalı eğitimi hayata geçirdi

Türk tersaneciliğinde bir ilk

SANAYININ TEK
SANSI CEVREDIR

Türkiye’nin kendi iç finansman kaynaklarının yeşil dönüşümü gerçekleştirmede yeterli olmayabileceğini söyleyen Bahçıvan şu ifade-
leri kullandı: “Özel sektörün bu konuda yapabileceği çok sayıda değişiklik var. Hükümetimizin tarafından Temmuz ayında açıklanan
Yeşil Mutabakat Eylem Planı bu süreçte başta sanayimiz olmak üzere ilgili birçok sektöre yol gösterici bir rehber niteliğinde.”

ÖZEL SEKTÖR VE
KAMU BİRLİKTE
HAREKET ETMELİ

İŞ ALANLARI
OLUŞTURMALIYIZ

İklim krizi konusunda
özel sektör ve kamunun
birlikte çalışması ge-
rektiğini aktaran Bahçı-
van, “Bu noktada
aslında Ticaret Bakan-
lığı tarafından yayınla-
nan Yeşil Mutabakat
Eylem Planı gibi çalış-
malar özel sektöre yol
gösteriyor. Sürdürülebi-
lir yeşil dönüşüme yö-
nelik finansman
olanaklarının ve teşvik-
lerin yerli teknoloji im-
kânları yaratılarak
gözden geçirilmesi ka-
munun özel sektöre

iklim kriziyle mücade-
lede destek olabileceği
alanlarından biri olabi-
lir. Ayrıca AB tarafından
uygulanması planlanan
Sınırda Karbon Düzenle-
mesi Mekanizmasının
Türkiye ve AB arasın-
daki Gümrük Birliği çer-
çevesinde malların
serbest dolaşımına ve
Türkiye’nin rekabetçili-
ğine zarar vermemesine
yönelik atılacak adımlar
da özel sektörün kamu-
dan beklentileri ara-
sında öne çıkıyor” diye
konuştu.

Paris İklim Anlaşması’nın
uygulanmaya başlaması-
nın Türkiye’nin karbon
nötr kalkınma sürecinde
bir dönüm noktası oluştu-
racağını söyleyen İSO
Başkanı Erdal Bahçıvan,
“Anlaşmanın iklim deği-
şikliği ile mücadelede
koyduğu hedeflerin yanı
sıra, Cumhurbaşkanımı-
zın orta ve uzun vadeli
tüm kalkınma programla-
rımızı yeşil kalkınma dev-
riminin gerektirdiği

rehberle hazırlayacakla-
rını söylemesi de sürdü-
rülebilir sanayiye geçişte
bir yol haritası işlevi gö-
recektir. Anlaşma’nın
temel hedefi olan küresel
sıcaklık artışının sanayi
öncesi döneme kıyasla
2.0 dereceyle, hatta
mümkünse 1.5 dereceyle
sınırlandırmak için sana-
yinin yeşili ve çevreyi
seçmekten başka şansı
yok. Mecbur böyle
olacak” dedi.

Kaptanoğlu-Desan Tersanesi Türk tersaneciliğinde bir ilke
daha imza atarak, saha öncesi uygulamalı eğitimini hayata
geçirdi. Uygulamalı Eğitim Salonu’nda bugüne kadar teorik
olarak verilen iş güvenliği eğitimleri uygulamalı hale getirildi. 

İlaç sektörü tasarruf edecek
ECONiX Araştırma’nın yayınladığı “Sosyal
Güvenlik Kurumu Geri Ödeme Eşdeğer Bant
Değişikliği Fiyat Farkı Etkisi Analizi” başlıklı

rapora göre SGK tarafından ilaç farkı hesabında uygu-
lanan yüzde 10 bandının 5`e düşürülmesiyle 2022’de
ilaç bütçesinde 2,2 milyar TL tasarruf sağlanacak. Pan-
deminin sağlık sistemine getirdiği ek maliyetler, dünyada
olduğu gibi Türkiye’de de ek tasarruf tedbirlerini gün-
deme getirdi. ECONiX Araştırma,“Sosyal Güvenlik Ku-
rumu Geri Ödeme Eşdeğer Bant Değişikliği Fiyat Farkı
Etkisi Analizi” başlığıyla ECONALiX İlaç Veri Bankası
üzerinden gerçekleştirdiği analizin raporunu yayınladı.
Rapor, fiyat farkı ödemesinin hesabında kullanılan Eş-
değer Bant Uygulaması’nda yapılan değişikliğin olası
sonuçlarını ortaya koydu. Raporda 2022 yılında eşdeğer
ilaç tüketiminde yüzde 10 bandına ile 5,703 milyar TL
oluşması beklenen fiyat farkı ödemelerinin, yüzde 5 ban-
dına göre 7,954 milyar TL’ye yükselebileceği tahmin edi-
liyor.

Artış yaşandığı görüldü

ECONiX Araştırma’nın raporunda, SGK tarafından eş-
değer grup ilaçlarda fiyat farkı hesaplamasında yüzde
10 olan bandın 16 Eylül’den itibaren yüzde 5’e indiril-
mesinin, tüm eşdeğer gruplarda ortalama fiyat farkını
5,32 TL’den 7,42 TL’ye çıkardığı tespit edildi. Fiyat farkı
değişiminde yüzde 39,5’lik bir artış yaşandığı görüldü.



GELECEK Partisi Genel Başkanı 
Ahmet Davutoğlu, Halk TV’de Li-
derler Özel’e konuk oldu. Siyasilere 

suikast iddialarına ilişkin konuşan Davu-
toğlu, “Hepimizin teyakkuz halinde olması 
gerekiyor. Bizim topraklarımızda yaşayan 
siyasi liderlerin mücadeleye hazır ama 
tedbirli olmak lazım, korkarak yol alınmaz, 
demokrasi cesaretle konuşanların olduğu 
yerde yeşerir. Endişe duyduğum otoriterli-
ğin anayasal statü bulması” dedi.

Korku salma peşinde
Erdoğan’ın halka korku salmaya çalıştığı-
nı da anlatan Davutoğlu, “Erdoğan’ın 28 
Şubat’ı gündeme getirerek yolsuzlukların 
üstünü örmeye çalışıyor Erdoğan benden 
sonrası tufan diyerek kitlelere korku salma-
ya çalışıyor” dedi. Suriye meselesine de dik-

kat çeken Davutoğlu, şu ifadeleri kullandı;
“Erdoğan’ın dış politika ile ilgili yaptıklarını 
da değerlendiren Davutoğ-
lu, Suriye’de yaşananlarla 
ilgili olarak görüşlerini 
de söyledi. Davutoğ-
lu,”Eğer Suriye’de 
işler iyi gitmiyorsa, 
Suriye’de sorun varsa 
Sayın Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, Putin ile So-
çi’de oturduğu masada 
bir şeyleri kaybetmiş 
demektir Suriye re-
jimi, Putin’in yeşil 
ışığı olmadan 
hiçbir hare-
kette buluna-
maz.”

Bakan Akar, beraberindeki 
Genelkurmay Başkanı 
Orgeneral Yaşar Güler, 

Kara Kuvvetleri Komutanı 
Orgeneral Musa Avsever, Deniz 
Kuvvetleri Komutanı Oramiral 
Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri 
Komutanı Orgeneral Hasan 
Küçükakyüz ve Bakan Yardımcı-
sı Yunus Emre Karaosmanoğlu 
ile ‘Milli Savunma Üniversitesi 
(MSÜ) 2021-2022 Eğitim Öğre-
tim Yılı Açılış Töreni’ne katıldı. 
Bakan Akar, MSÜ’nün idari 
ve askeri yönetim kadrosuyla 
askeri ve akademik eğitim-öğ-
retim faaliyetlerine yönelik 
değerlendirme toplantısı yaptı. 
Toplantılarda konuşan Akar, 
dünyada ve bölgede savunma ve 
güvenlik konuları başta olmak 
üzere ciddi gelişme ve değişim-
lerin yaşandığını belirtti. Bunları 
yakından takip ederek her türlü 
tedbiri aldıklarını ifade eden 
Akar, Türkiye’nin, Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdoğan 
liderliğinde uluslararası ortamda 
bir özne haline geldiğini belirtti. 
Irak’ın ve Suriye’nin kuzeyinde, 
Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs’ta 
tüm gelişmeleri yakından takip 
ettiklerini vurgulayan Akar, 
“Aldığımız raporlarla anlık takip 
ediyoruz. Hak ve menfaatlerimi-
zi korumak ve kollamak için ya-
pılması gereken ne varsa, Sayın 
Cumhurbaşkanımızın liderliğin-
de bugüne kadar yapıldığı gibi 
yeri ve zamanı geldiğinde aynı 
şekilde yapılacak. Bundan kim-
senin şüphesi olmasın. Herhangi 
bir şekilde ‘taviz, mücadeleden 
vazgeçmek’ gibi bir şey asla söz 
konusu değil. Asil milletimizin 
hakkını, hukukunun her bir 
zerresini korumak bizim boynu-
muzun borcu. Bununla ilgili ya-
pılması gereken ne varsa bugüne 
kadar yaptık, yapmaya devam 
edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Bu işler onları aşar
Suriye’nin kuzeyine ilişkin 
ABD ve Rusya ile yapılan 
mutabakatları hatırlatan Akar, 
“Türkiye olarak biz mutabakat-
larda üzerimize düşen ne varsa 
bunları ciddiye alıyor ve dikkatle 
uyguluyoruz. Oradaki sorumlu-
luklarımızı yerine getiriyoruz. 

Aynı şekilde Ege, Doğu Akdeniz 
ve Kıbrıs’ta iyi komşuluk ilişki-
leri içinde, uluslararası hukuk 
çerçevesinde bize düşen ne varsa 
bunları yapıyoruz. Biz barıştan, 
diyalogdan, konuşma, görüşme-
den yanayız. Diğer taraftan da 
hiçbir oldubittiye izin verme-
yeceğimizi söyledik, söylemeye 
devam ediyoruz. Bu konuda 
azimliyiz, kararlıyız ve buna da 
muktediriz” diye konuştu. Doğu 
Akdeniz’de son dönemdeki 
gelişmelere de değinen Akar, 
“Avrupa’daki bazı ülkeler bo-
yunu ve gücünü aşan bir şekilde 
Doğu Akdeniz’de rol kapmaya 
çalışıyor. Bu işler onları aşar. 
Bunlarla bir yere varılamayaca-
ğını bilmeleri lazım. NATO bir 
savunma örgütü. Burada mütte-
fikler varken bunun içindekilerin 
ayrıca ittifaklar yapması hem 
AB’nin savunma gücünü hem 
de NATO’yu bölecek. Bunu 
görüyorlar. Fakat bazı ülkeler 
egolarından veyahut başındaki-
lerin siyasi ihtirasları nedeniyle 
bunlara dikkat etmiyor hem 
NATO hem AB’ye zarar veriyor 
hem de tüm Avrupa’nın güvenli-
ğini tehlikeye atıyorlar” dedi.

Terör koridoruna 
izin vermeyiz
Akar, Türkiye’nin tüm komşu-
larının sınırlarına ve egemen-
lik haklarına saygılı olduğunu 
belirterek, “Diğer taraftan da 
ülkemizi korumak bizim boynu-
muzun borcu. Orada teröristler 
varsa eğer siz de onlara herhangi 
bir işlem yapamıyorsanız biz 
yapmak zorundayız. İnşallah 40 
yıldan beri devam eden bu terör 
belasından ülkemizi, milletimizi 
kurtarmakta kararlıyız. Diğer ta-
raftan siz binlerce kilometreden 
bizim güneyimize gelecek, ‘bazı 
eylemlerin güvenliğinizi tehdit 
ettiğini’ söyleyeceksiniz, biz 
sınırlarımızın dibindeki oluşum-
lara bigane kalacağız. Böyle bir 
şey düşünülemez. Orada her-
hangi bir şekilde terör koridoru 
oluşturulmasına izin vermedik, 
vermeyeceğiz. Onu yapmaya 
çalışan PKK/YPG’li teröristleri 
kazdıkları çukurlara gömdük” 
açıklamalarında bulundu.
Terörle mücadelede 24 Temmuz 

2015’ten itibaren yeni bir sürecin 
başlatıldığını, yeni konsept kap-
samında teröristlerin kaynağında 
etkisiz hale getirildiğini dile ge-
tiren Akar, “Terörist neredeyse 
hedefimiz orası” diye konuştu. 
‘PKK eşittir YPG’ ifadesini kul-
lanan ve Türk Silahlı Kuvvetle-
rinin tek hedefinin teröristler ol-
duğunu vurgulayan Bakan Akar, 
“24 Temmuz 2015’te başlayan 
terörle yoğun mücadele kapsa-
mında bugüne kadar 18 bin 609 
terörist etkisiz hale getirildi. 1 
Ocak’tan itibaren ise etkisiz hale 
getirilen terörist sayısı 2 bin 201 
oldu” ifadelerini kullandı.

Vatan millet için 
çalışan ordu
Türkiye’nin sismik araştırma 
gemilerinin faaliyetlerine ilişkin 
ilan ettiği NAVTEX’lere yönelik 
son dönemde yapılan bazı de-
ğerlendirmelere değinen Akar, 
şöyle konuştu: “Bizim deniz 
yetki alanlarımızdan, diğer ko-
nulardaki hak, alaka ve menfa-
atlerimizden taviz vermemiz asla 
söz konusu değil. Deniz yetki 
alanımızı korumak için Deniz 
Kuvvetlerimiz sürekli faaliyette. 
Bazılarının hayallerinden bile 
geçmeyecek düzeyde planlama 
ve uygulama var. Hal böyleyken 
bilgileri görmeden, duymadan, 
anlamadan, neyin ne olduğunu 
bilmeden birtakım konuşmalar, 
değerlendirmeler yapıyorlar. 
Alandaki personelimizin en çok 
morale ihtiyaç duyduğu dönem-
de bu ve benzeri olaylar onların 
moral ve motivasyonunu olum-
suz etkiliyor. İzan, insaf sahibi 
insanların bunu düşünmesi, 
görmesi, bilmesi lazım. Deniz 
Kuvvetlerimiz 200 bin saat seyir 
yaptı bir yılda. 182 gün aralıksız 
denizde kaldı gemimiz. Kara 
Kuvvetleri personelimiz 4 yıl üs 
bölgesinde kalıyor. Hava Kuv-
vetlerimiz gece gündüz faaliyet 
icra ediyor. Böyle bir gayret 
içinde olan bir ordudan bahsedi-
yoruz. Vatanı, milleti için çalışan 
bir ordudan bahsediyoruz. Hu-
dutlarımızın, vatandaşlarımızın 
güvenliğinden bahsediyoruz. Hal 
böyleyken sapla samanı karış-
tıranlara tabii ki teessüf ediyo-
ruz.” DHA
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B eylikdüzü Belediye Başkanı Meh-
met Murat Çalık, Kurban Bay-
ramı öncesi Yakuplu

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

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

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

İşlemler tamamlandı

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

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

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

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

BARIŞ KIŞ

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

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

Şehitler için dua edildi

OZEL BIR IS
YAPIYORUZ

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

Şehitlere rahmet

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

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

Bir dönüm noktası

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

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

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

Yüzde 80 karşı koyuyor

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

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

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

deniyle Taksim
Cumhuriyet Anıtı'nda

tören düzenlendi.
KKTC İstanbul

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

şehitlerimizi saygı ve
rahmetle anıyorum"

diye konuştu.

Bayrak hassasiyeti

15 Temmuz 
algı araştırması
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B eylikdüzü Belediye Başkanı Meh-
met Murat Çalık, Kurban Bay-
ramı öncesi Yakuplu

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

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

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

İşlemler tamamlandı

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

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

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

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

BARIŞ KIŞ

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

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

Şehitler için dua edildi

OZEL BIR IS
YAPIYORUZ

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

Şehitlere rahmet

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

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

Bir dönüm noktası

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

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

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

Yüzde 80 karşı koyuyor

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

deniyle Taksim
Cumhuriyet Anıtı'nda

tören düzenlendi.
KKTC İstanbul

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

şehitlerimizi saygı ve
rahmetle anıyorum"

diye konuştu.

Bayrak hassasiyeti

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

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

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

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

Hastaneye beni almadılar

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

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

Eve girmek istemiyorum

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

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

Ağaca asılı 
halde bulundu

Örümcek hırsızlar!

Şüpheli polise
teslim oldu

Ankara'da bisikletiyle evine
dönerken, bir otomobil sürücü-

sünün arkadan çarpması so-
nucu hayatını kaybeden Umut

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

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

arası anma sürüşü yapıldı.

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

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

Umut'la hiç tanışamadı

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

Mücadele edeceğiz

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

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

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

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

BISIKLETLI
PROTESTO

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

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

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

Kendimi kenara attım

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

Maganda dehşeti

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

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

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

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

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

Millet milletvekili seçmiyor

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

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

1 kişiye devlet teslim edilmez

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

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

Ümit TAHMAZ
0535 231 11 96 - 0282 261 98 28

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

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

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

MILLETIN CEBINE GOZ
DIKEN BIR IRADE VAR!

Siyasi cinayet
ihbarı yok

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

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

Fahrettin Koca’dan
‘Turkovac’ çağrısı

Sıkı dur Erdoğan
başbakan geliyor!

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

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

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

Enerji krizi büyüyor

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

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

Proje dedikleri şeyler rant

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

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

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

Sözlerin arkasında durulmalı

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

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

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

Gelecek Partisi istifalarla sarsıldı

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

Fahrettin
Koca

Süleyman
Soylu

TÜGVA paralel devlet gibi!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye’nin kuzeyinden gerçekleştirilen terör örgütü PKK/
YPG saldırılarına ilişkin, “Hak ve menfaatlerimizi korumak ve kollamak için yapılması gere-
ken ne varsa, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bugüne kadar yapıldığı gibi, yeri ve 

zamanı geldiğinde aynı şekilde yapılacak. Bundan kimsenin şüphesi olmasın” dedi

BAKAN Akar, MSÜ’ye öğrenci alımına yö-
nelik ortaya atılan bazı iddialara ilişkin de, 
“Öğrencilerin alımı, tayinler, terfiler mevzuat 
çerçevesinde kılı kırk yararak icra edilen 
faaliyetler. ‘Etki edilme’ gibi bir şey söz konusu 
olamaz. Birtakım bilgileri alıp, onu ona bunu 
buna katıp ortaya karışık bir şeyler atmak çok 
yanlış işler. Bakanlığımız bu konuda büyük 
bir hassasiyetle kendisine verilen görevleri 
yapma azim ve kararlılığındadır” açıklama-
sında bulundu.  MSÜ Rektörü Erhan Afyoncu 
tarafından ilk dersin verilmesinin ardından 
Bakan Akar ve beraberindeki komutanlar, 
Çok Uluslu Müşterek Harp Merkezi Komutan-
lığı’na geçerek bir süre ‘Avrasya Barışı 2021 
Tatbikatı’nı takip etti.

MSÜ’YE ÖĞRENCİ ALIMI

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Halk TV’de Liderler Özel’e konuk oldu. Canlı 
yayında konuşan Davutoğlu, gündemdeki siyasi suikast iddilarına yönelik değerlendirme 

yaptı. Davutoğlu, “Suriye’de sorun varsa Erdoğan’ın Soçi’de kaybetti demektir” diye konuştu

SORUN VARSA ERDOGAN
KAYBETMiS DEMEKTiR

MAC BiTTi UZATMA PESiNDELER

TÜRKIYE İşçi Partisi Genel 
Başkanı Erkan Baş, Metin Cihan’ın 
TÜGVA’nın devlet kadrolarına 

torpille personel yerleştirdiği iddiasıyla il-
gili, “Eğer bu iddialar doğruysa, yeni para-
lel devlet yapılanmasıyla karşı karşıyayız. 
Eğer ‘kandırıldık, aldatıldık’ masallarını 
bir kez daha duymak istemiyorsak TBMM 
çatısı altında derhal bir komisyon kuru-
larak ciddiyetle araştırılması gerekiyor” 
dedi. Baş, Meclis’te yaptığı basın toplan-
tısında Cihan’ın twitter hesabından, eski 
bir TÜGVA çalışanının kendisine 
ulaştırdığı belgeleri değerlendirdi. 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın 
yüksek istişare kurulunda yer 
aldığı Türkiye Gençlik Vakfı’nın 
(TÜGVA) asker, polis, yargı, hat-
ta devlet yurtlarına dek devletin 
çeşitli kadrolarına isimler yerleş-
tirdiği iddiasını değerlendiren Baş 

şunları söyledi: “Milyonlarca gencimiz, 
bin bir zorlukla üniversite okuyup ardın-
dan KPSS sınavlarına hazırlanıp mülakat 
denilen ne olduğu belirsiz bir aşamada 
elenirken, yandaş vakıfların, cemaatlerin, 
tarikatların kamuda örgütlenmesi çok cid-
di ve vahim bir iddiadır. Daha önce AKP 
eliyle iktidar haline gelen Fettullahcılar-
dan boşalan yerlere bu sefer yeni tarikat 
ve cemaat kadrolarının yerleştirilmesi ile 
ilgili iddialar derhal araştırılmalıdır, bel-

gelerin ve ismi geçenlerin kadrolaşıp 
kadrolaşmadığının doğruluğunun 

araştırılması için hemen hiç vakit 
kaybetmeden bir komisyon ku-
rulmalıdır. Şimdi bir kez daha 
“kandırıldık, aldatıldık” ma-
salları duymak istenmiyorsak, 
hemen harekete geçmeliyiz. Biz 

hazırız, iddiaların doğru olma-
dığı sonucuna varabilmeyi ve 

yanılmış olmayı çok isteriz” dedi.

DEVA Partisi Lideri Ali Babacan, 
gazetecilere yaptığı açıklamalarda 
gündemi değerlendirdi. “Amerika’nın 

İngiltere’nin halini görüyorsunuz değil mi? 
Benzi yok benzin. Aynı şekilde Almanya’da 
Fransa’da kuyruklar. Yiyeceklerini bulamı-
yorlar. Elhamdülillah ülkemizde böyle bir 
şey yok” diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın ya uydurulmuş gerçekliğine 
inandığını ya da paralel dünyada yaşadığını 
söyledi. Erdoğan’ın başkanlık sisteminden 
vazgeçmesi halinde işbirliği yapıp yapmaya-

caklarına ilişkin soruya Babacan, 
“Sadece sistem değişikliği yetmez. 
Topyekûn iktidar değişikliği 
olması lazım” dedi.

2018 öncesi daha iyiydi
Parlamenter siste-

min önemine de 
değinen Babacan, 

“2018’den 
önceki dö-

nemi düşünelim. Parlementer sistem varken 
Tayyip Bey’in isteyip yapamadığı bir şey var 
mıydı? Meclis’e talimat verip çıkartamayacağı 
kanun var mıydı? Eski sistemde başkanlık sis-
temini defacto yürütüyordu. Anayasa değişik-
liğiyle, yaptığına hukuk kılıfı geçirildi. Hukuk 
kılıfına uyuyor mu? Canı istemezse gene 
uymuyor. Sistem değişmeli, ama bu iktidar 
mutlaka değişmeli. Çünkü bu şekilde yönet-
meye alışmış, bürokrasiyi kendisine sadık 
insanlarla donatmış bir zihniyet var. ” dedi.

Kürt sorunu ayrı PKK ayrı
Kürt meselesine ilişkin de konuşan Babacan, 
“Kürt sorunu ile PKK’yı aynı torbaya koy-
duğumuzda iş yürümüyor. Çözüm Süreci ile 
ilgili bir değerlendirme yapmamız gerekirse 
en önemli konu, vatandaşların temel hakları 
ile terör örgütünün yaptıklarını ve yapmaya-
caklarını aynı müzakere masasında al-ver me-
selesi haline getirmekti. Geçmişte PKK ile bir 
gördüler. Bu hataydı tabi. Olmadı, yürümedi” 
diye konuştu.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, AK Parti iktidarının mevcut durumu için, “Maç çoktan bitti, uzatma dakikaları 
var. Uzatmaları dört dakika daha uzattırabilir miyiz; bunun çabası içindeler. Beyhude çaba” değerlendirmesini yaptı
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Güngören Belediyesi'nin İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğü ile imzaladığı protokol çerçeve-
sinde ilçe genelinde bulunan yaklaşık 25 bin
öğrenci en az 3 kez ücretsiz deneme sına-
vına girerek başarısını test edebilecek. Yapı-
lan protokol neticesinde ilk deneme sınavı
25 bin öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi

Güngören İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
ile Güngören Belediyesi arasında ilçe ge-
nelinde 5 ila 12'nci sınıflarda eğitim gören

öğrencilere yönelik “90 bin ücretsiz deneme sınavı
projesi” kapsamında yapılacak olan deneme sınavı
protokolü imzalandı. İmza törenine Güngören
Kaymakamı Zeyit Şener, Güngören Belediye Baş-
kanı Bünyamin Demir ile İlçe Milli Eğitim Müdürü
Ferhat Öztürk katıldı. Başkan Demir, “Yapılacak
olan deneme sınavları ile ilçe genelindeki her öğren-
cinin başarısını ortaya çıkarmak, motivasyonlarını
yükseltmek ve imkanı olup olmayan tüm öğrencile-
rimizi geleceğe hazırlamak için bu projeye adım
attık. Güngören'de eğitim gören tüm öğrencilerimi-
zin sınav heyecanına alıştırmak için yıl boyunca ger-
çek bir sınav gibi deneme sınavlarımız
tekrarlanacak. Bu sayede öğrencilerimizin de başa-
rılarının artacağına inanıyoruz” dedi.

Her öğrenci 3 kere sınava girecek

Türkiye'de ilk kez Güngören Belediyesi'nin desteği
ile bu kadar kapsamlı bir deneme sınavı projesi baş-
latıldı. Ücretsiz deneme sınavı 2021/2022 eğitim ve
öğretim yılı içerisinde ilçe genelindeki 5 ila 12'nci sı-
nıflarda eğitim gören öğrenciler en az 3 kez katıla-
cak. İlk deneme sınavı ilçe genelinde yaklaşık 25 bin
öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi. 

Kartal Belediyesi Sivil Savunma
Uzmanlığı, ilçedeki afet senar-
yolarına karşı çalışmalarına

devam ediyor. Hacı Bayraktar Anadolu
Lisesi’nde Uzman ekipler tarafından veri-
len eğitimde; tahliye anında ve sonra-
sında uyulması gereken kurallar, yangın
öncesi,  yangın anında ve yangın sonra-
sında yapılması gerekenler, yangın neden-
leri, yangının etkenleri, yangın söndürme
usulleri, yangın söndürme cihazlarının
kullanımı ilgili gerekli bilgiler verildi. Tah-
liye, arama kurtarma ve yangın konula-
rında verilen teorik eğitimin ardından
okul bahçesinde bir de yangın söndürme
tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikatta yangın

söndürme cihazları kullanılarak bir yan-
gına nasıl müdahale edileceği uygulamalı
olarak gösterildi. Öte yandan, Sivil Sa-
vunma Uzmanlığı’nın eğitim verdiği bir
diğer kurum da engelli öğrencilerin eğiti-
minin gerçekleştiği, Şehit Recep Büyük
Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi oldu.
Uzmanlar burada da öğretmenlere yöne-
lik ‘Afet Bilinçlendirme Eğitimi’ gerçekleş-
tirdi. Söz konusu eğitimde, öğretmenlere
deprem anında ve sonrasında yapılması
gerekenler uygulamalı olarak anlatıldı.

Sorumlulukları ciddiye alırız

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel,
Kartal Belediyesi’nin deprem gerçeğini

çok ciddiye aldığını kaydederek; “Kartal
Belediyesi olarak Türkiye’nin ve özellikle
İstanbul’un bir deprem bölgesi olduğun-
dan yola çıkarak üzerimize düşen sorum-
lulukların farkındayız ve bunları ciddiye
alıyoruz. Sivil Savunma Uzmanlığı ekip-
lerimiz, Hacı Hatice Bayraktar Anadolu
Lisesi öğrencilerimize yangın söndürme
eğitimini verirken, Şehit Recep Büyük
Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi’nde de
öğretmenlerimize yönelik ‘Afet Bilinçlen-
dirme Eğitimi’ tamamlandı. Yerel yöne-
timler olarak afet olasılıklarına karşı
hazırlıklarımızı yaparken, vatandaşları-
mızı da bu konuda eğitmekle sorumlu-
yuz.” İfadelerini kullandı.

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de        Basın: (1466922)

2021 YILI BİLGİSAYAR, GÖRÜNTÜLEME, AĞ CİHAZLARI, ÇEVRE BİRİMLERİ VE SARF MALZEME-
LERİ ALIMI İŞİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale
edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası :2021/642374
1-İdarenin
a) Adresi :MERKEZ MAHALLESİ PİRİ REİS CADDESİ 

NO:5 34782 ÇEKMEKÖY/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası :2166000600 - 2166000600
c) Elektronik Posta Adresi :uguryildirim@cekmekoy.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği 
internet adresi (varsa) :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :TOPLAMDA 133 KALEM OLUP 4 KISIM (2021 YILI 

BİLGİSAYAR, GÖRÜNTÜLEME, AĞ CİHAZLARI, ÇEVRE 
BİRİMLERİ VE SARF MALZEMELERİ ALIMI İŞİ)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde 
bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri :ÇEKMEKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM
MÜDÜRLÜĞÜ DEPOSUNA

c) Teslim tarihi :SÖZLEŞME İMZALANDIKTAN SONRA 1 (BİR) İŞ 
GÜNÜ İÇERİSİNDE BAŞLANACAK VE 10 TAKVİM 
GÜNÜ İÇERİSİNDE TESLİMLER 
GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR. 

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ/FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-

MERKEZ MAH. PİRİ REİS CAD. NO:5 
ÇEKMEKÖY/İSTANBUL 

b) Tarihi ve saati :12.11.2021 - 11:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler, 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi. Tüzel kişi-
lerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisse-
ler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. EKAP’a kayıtlı olmayan yabancı istekliler
tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli belgeler sunulur. 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla
hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya

da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzen-
lendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart
forma uygun belge, 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler: 
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen
bedelin % 20 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren
belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 
4.3.2. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki 
maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler: 
İSTEKLİLER TEKLİFLERİYLE BERABER TEKLİF ETTİKLERİ TÜM ÜRÜNLERİN TEKNİK ŞARTNAME-
DEKİ MALZEME TÜRÜ, MARKA, MODEL VE ADETLERİNİ İÇEREN LİSTEYİ KAŞELİ VE İMZALI OLARAK
VERECEKLERDİR. AYRICA TEKLİF ETTİKLERİ ÜRÜNLERE AİT RESİM VE TEKNİK ÖZELLİKLERİNİ 
İÇEREN BROŞÜRLERİNİ TÜRKÇE OLARAK TEKLİF DOSYASINA EKLEYECEKLERDİR.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
BİLGİSAYAR, GÖRÜNTÜLEME, AĞ CİHAZLARI, ÇEVRE BİRİMLERİ VE SARF MALZEMELERİ ALIMI
İŞİ BENZER İŞ OLARAK DEĞERLENDİRİLECEKTİR.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında
% 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 
7. İhale dokümanının görülmesi: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri 
zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ/FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-MERKEZ
MAH. PİRİ REİS CAD. NO:5 ÇEKMEKÖY/İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese
iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, 
üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 
14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif
üzerinde bırakılacaktır. 
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Küçükçekmece Belediyesi’nin
Hacı Bektaş-ı Veli ve Yunus Em-
re’yi anmak ve anlamak ama-

cıyla düzenlediği ‘Hoşgörü
Haftası’ etkinlikleri kapsamında
Cennet Kültür ve Sanat Merkezi

“Ey Dost” isimli sergiye ev sa-
hipliği yaptı. Açılışını, Küçükçek-

mece Belediye Başkanı Kemal
Çebi ve sanatseverlerin birlikte
gerçekleştirdiği sergide, Güzel

Sanatlar Akademisi’nden 40
sanatçının 40 eseri yer aldı

Kartal Belediyesi Sivil 
Savunma Uzmanlığı 

personeli tarafından Hacı
Hatice Bayraktar Ana-

dolu Lisesi öğrencilerine
yangın söndürme eğitimi
verildi, öğrenciler teorik

eğitimin ardından bir de
yangın söndürme

 tatbikatına katıldı

S ergide eseri bulunan sanatçıları
tebrik eden Belediye Başkanı
Kemal Çebi, “Anadolu kültü-

ründe çok önemli bir yere sahip olan
Hacı Bektaş-ı Veli’nin 750., Yunus Em-
re’nin 700. vefat yılı dolayısı ile onları
sanatla yad ediyoruz. Gönüller ara-
sında bir kültür köprüsü kurmak ve
birlik beraberliğimizi güçlendirmek is-
tedik. İnsan sevgisi ve hoşgörü kav-
ramlarından yola çıkarak özel bir hafta
hazırladık. Bu önemli yılın insanlığa
barış, birliktelik ve dayanışma getirme-
sini temenni ediyorum.  Küçükçekme-
ce’nin sadece göl, nüfus, büyüklüğü ile
değil sanat, kültür edebiyat eğitimle

anılması için elimizden geleni yapmaya
devam edeceğiz. Emeği geçen herkese
teşekkür ediyorum” diye konuştu.

30 Ekim'e dek CKSM'de

Kaligrafi, Tezhip, Hat, Minyatür, Ebru,
Çini, Resim, ve İnce Kağıt Oymacılığı
(Katı’) başta olmak üzere farklı disip-
linlerden oluşan sanat branşlarında  40
eserden oluşan Hacı Bektaş-ı Veli ve
Yunus Emre konulu “Ey Dost” isimli
sergi 30 Ekim’e dek CKSM’de gezile-
bilir. Sergide;  Ahmet Koçak, Almina
Yıldırım, Ali Rıza Özcan, Alparslan
Babaoğlu, Burak Çetiner, Büşra Ham-
zaoğlu, Dilek Erdoğan Aydın, Ece

Oğuz, Emin Barın, Emel Koru, Emine
Navruz, Erhan Olcay, Ersin Yıldızhan,
Gülnihal Gül Mamat, Ülker Erke,
Tolga Girgin, Tevfik Fİkret Uçar, Meh-
tap Uygungöz, Bengisu Keleşoğlu,
Kadriye Bayraktar, Konur Koldaş,
Nesrin İçen, Nazan Ilgaz, Semih İrteş,
Sevgi İrteş, Sinem Korkut, Serdar Kip-
demir, Sezgin Malkoç, Rümeysa Zey-
nep Kurtuluş, Şeyma Balcı, Hakan
Dağlı, Hasan Çolpan, Nusret Çolpan,
İsmail Acar, Uğur Taşatan, Muham-
met Fatih Yıldız, Metin Erkan Kafkas,
Mustafa Parıldar, Zeynep Çetinkaya,
Melek Burak isimli sanatçıların eserleri
yer aldı. YAKUP TEZCAN

Antakya Korosu
konser verecek
11 Ekim’de Sefaköy Kültür ve Sanat
Merkezi’nde gerçekleştirilen “Bugünün
Işığında Yunus Emre ve Hacı Bektaş-ı
Veli” isimli panelle başlayan Hoşgörü
Haftası etkinlikleri, 16 Ekim Cumartesi
günü Sefaköy Kültür ve Sanat Merke-
zi’nde gerçekleştirilecek Antakya Mede-
niyetler Korosu konseriyle sona erecek.

Kartal'da yangına karşı tatbikat vardı

KUCUKCeKmeCe’ye
gel ‘ey DOST!’

Güngören’de 25 bin
öğrenci sınava girdi
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yazarkasamızın ruhsatı kaybolmustur hükümsüzdür. Uğur
Pınar Kürklü /Murat İnşaat Elektrik

TAYLAN DAŞDÖĞEN

C HP İstanbul Milletvekili Özgür
Karabat, Cumhurbaşkanlığı Ta-
sarruf Genelgesi kapsamında,

kamu kurumlarına getirilen ilan ve abene-
lik yasağını eleştirdi. Geçtiğimiz günlerde
İstanbul Gazeteciler Derneği (İGD) Baş-
kanı Mehmet Mert'i ziyaret eden ve konu
hakkında bilgi alan Karabat TBMM'de
düzenlediği basın toplantısında yerel ga-
zeteleri zor durumda bırakan yasağı gün-
deme getirdi. Karabat, “Bilindiği üzere
ülkemiz ağır bir ekonomik kriz içinden ge-
çiyor. İktidar ve yandaşlarının lüks ve şata-
fat içindeki yaşamlarında zerre değişiklik
olmazken, vatandaşların sofrasındaki
ekmek günden güne küçülüyor. Aldığı ka-
rarlara krizi derinleştiren iktidar vatandaşa
porsiyonları küçültme ve tasarruf çağrısı
yaparken onlar itibardan tasarruf olmaz
demeye devam ediyor. Bilindiği üzere
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın
imzası ile yayınlanan 'tasarruf genelgesi'
ile kamu kurum ve kuruluşlarına gazete
alınmaması, zorunlu ilânlar dışında ilân
yayımlatılmaması yönünde talimat ve-
rildi” dedi.

Gerçekten çok manidar

Türkiye’de son 5 yıl içinde bin 800 olan
günlük gazete sayısının 900'e gerilediğini
hatırlatan Karabat, “Bölgesel televizyon
sayısı da ciddi anlamda azalmıştır. Tüm
bu tablo ortadayken bir de gazetelerin
abone bedellerine göz dikilmesi, bunların
tasarruf tedbirleri içine sokulması gerçek-
ten manidardır. Bu genelge zaten büyük
zorluklar yaşayan yerel basını tamamen
soluksuz bırakacak bir adımdır. Tasarruf
tedbiri adı altında alınan bu karar işçisiyle
işvereniyle tüm basın camiasını derinden
üzmüştür. Uçaklardan, mersedeslerden,

garantili yol ve havaalanlarından vazgeç-
meyenler, bula bula tasarruf etmek için
basını bulmuştur” eleştirisinde bulundu.

Kamu yararı gözetilmedi

“Haberden, bilgiden tasarruf olmaz”
diyen Karabat, “Gerçeğe, doğru bilgiye
her zamankinden çok ihtiyaç duyulan bu
günlerde alınan bu kararda hiçbir kamu
yararı gözetilmemiştir. Diğer yandan, pan-
demi, kriz ve dijitalleşme ile zaten büyük
zorluklar yaşayan yazılı medyaya ölümcül
bir darbe vurulmuştur. Kamu kuruluşları-
nın abonelikleri ve ilânlardan başka bir ge-
liri olmayan yerel gazetelere uygulanacak
bu ambargo halkın haber alma hakkının
yok edilmesinden başka bir şey değildir”
ifadelerini kullandı.

Yeniden gözden geçirilsin

Yerel basının devletten destek beklerken

ölüme mahkum edildiğini dile getiren Ka-
rabat, “Kuşkusuz ülkemiz bizzat hükümet
eliyle yaratılan bu iklimde ciddi tasarruf-
lara ihtiyaç duymaktadır. Bunun için saray
inşa etme sevdasından başlanabilir, bunun
için kamu kurumlarının araç ve bina kira
giderlerinden başlanabilir, bunun için sa-
rayın mutfak giderlerinden başlanabilir,
bunun için garantili yol ve köprülerden
başlanabilir, ama basından, haber alma
hakkından vazgeçilemez. Eğer tasarruf ile
ekonomik sorunların çözüleceği düşünü-
lüyorsa tasarruf yapılacak kalemlerin yeni-
den gözden geçirilmesi gerekir. Halkın
haber alma ve gerçekleri öğrenme hakkı en
temel demokratik haklardandır. Toplumun
habere ve doğru bilgiye erişimi için çalışan
gazetelerin bir tasarruf aracı olarak görül-
mesini kabul etmiyor, genelgenin bu an-
lamda yeniden gözden geçirilmesini talep
ediyoruz” diye konuştu.

İstanbul Galata Üniversitesi Aka-
demik Yılı Açılış Töreni'nde konu-
şan İçişleri Bakanı Süleyman

Soylu, “Hep idealistler kazanmışlardır, hiç
bir zaman sadece kendini düşünenler kaza-
namamışlardır. Özellikle Batı dünyası bugün
içinde bulunduğu vizyonsuzluğu ve yönsüz-
lüğü bana göre liderlik alanında çektiği kıt-
lığa borçludur. Ekonomileri gelişmiş, eğitim
düzeyi yüksek böyle bir nüfus hatırı sayılır bir
medeniyet birikimi var. Gelin görün ki AB
hayali çatırdamış, kendi medeniyet değerleri
ile çelişen, doğru dürüst bir uyuşturucu ile
mücadele politikası bile ortaya koyamayan
bir batı medeniyeti ile karşı karşıyayız” dedi.
Özgüvenimizi aldılar

“El bebek gül bebek bugünlere gelmedik.
Uçağa binmenin zenginliğin ayrıcalığı olarak
tanındığı bir ülkede büyüdük” diyen Süley-
man Soylu, “İnsanların kıyafetlerinden sor-
gulandığı, inançlarından dolayı
ötekileştirildiği bir tablo içinde büyüdük. Öz-
güvenimizi aldılar. Belki bugün daha çok bü-
yüme isteğimiz, haksızlıklara isyan etme
düşüncemizin altında belki bu yaşadıkları-
mız vardır. Hür olsun diye, bir takım marji-
nalizmin etkisi altında çarçur olmasın diye...
Meydan okumalarımızın sebebi, dünyaya
söylediklerimizin sebebi, dünyanın en büyük
havalimanlarından birini yapma sebebimiz

belki budur” ifadelerini kullandı.
40 yılda 31 hükümet

Cumhurbaşkanlığı Hükümet sisteminin
karar alma süreçlerini hızlandırdığını dile ge-
tiren Soylu, “Bizim icadımız mıdır? Elbette
hayır. Parlamenter sistem bir mucize midir?
Hayır. Öyle olsaydı kullandığımız 95 sene
boyunca darbeler üretmezdi ve bizi çok farklı
yerlere taşırdı. Bizi bundan ötesine götürecek
takatı yoktu ve yeni bir sisteme geçtik. 40
yılda bu ülkede 31 hükümet kuruldu. Dün-
yada bu kadar karmaşıklıkların olduğu du-
rumda biz parlamenter sistemde olsaydık
Türkiye kaos çemberine dönmüştü. Mec-
lis'ten karar çıkarana kadar atı alan çoktan
Üsküdar'ı geçmişti. Biz çocukluğumuzdan
beri bu hükümet modeli ile yanıp tutuştuk.
Olabileceğini düşünmedik ama sayın cum-
hurbaşkanımızın iradesi, milletimizin iradesi
ve onayı ile gerçekleşti” diye konuştu.
200 bin olayı aydınlattık

Nüfus müdürlüklerinde devrim yaptıklarını
dile getiren Soylu, “Dijitalleşme, vatandaşa
memnuniyeti, ortam iyileştirmesi, başka ül-
kelerin hayalinde görebileceği bir hal bile de-
ğildir. devletin şöyle bir tehdidi var şu anda,
vatandaş memnuniyetine odaklı. Elinde bu-
lunduğu bütün işleri en yüksek kalitede or-
taya koymak zorunda. Bizim İHA'larımızda

öyle bir yazılım var ki otomatik olarak insanı
da silahı da tanıyor. Bizim öyle yazılımları-
mız var ki dün bir siyasi cinayetler tartışması
vardı. Tüm Türkiye'ye söylüyorum sosyal
medyada manipule edenlerin yüzde 69'u bot
hesaplardır. Bizim çocuklarımızın yazdığı
yüz tanıma sistemi onları fersah fersah geçer.
Yenilerken birbiriyle entegrasyonunu sağlıyo-
ruz. Son 2 yılda kırsalda bir olay oldu, jan-

darmanın deposunda kalır, şehirde olay oldu
polisin deposunda kalır. Biz şu anda bunları
konuşturduğumuz için son 2 buçuk yılda
200 bin olayı aydınlattık. Kriminalde öyle bir
noktadayız ki, bunları para verip alıyor deği-
liz, bunları bizim çocuklarımız yaptı. Sürekli
kendini yenileyen bir devlet yapısını da kur-
mak zorundayız. Türkiye çevrim içi endek-
sinde ülkeler arasında 22. sırada” dedi.

15. MADDEYE
DÜZENLEME
TBMM'de görüşülen 280 sıra sayılı
Kanun Teklifinin 15'inci maddesi
hakkında da açıklamada bulunan
Özgürt Karabat, “Bu madde ile Gelir
İdaresi Başkanlığı'nın gazetelere
verdiği ilanların da kaldırılması dü-
şünülüyordu. CHP Grubu'nun itirazı
sonucu 15. maddede değişiklik ya-
pıldı. Yapılan değişiklikle ilanların
yayımlanmasına engel olacak
hüküm kaldırıldı” dedi. CHP Gru-
bu'nun önerisiyle 15 maddeye ekle-
nen eklenen fıkra; “İlan yolu
yapılan tebliğin konusu her biri için

ayrı ayrı olmak üzere 3 bin
600 Türk lirasından fazla
vergi veya vergi cezasına
talluk ettiği takdirde ilan
ayrıca Hazine ve Maliye
Bakanlığı'na bağlı vergi
daireleri açısından Gelir
İdaresi Başkanlığı'nın, di-
ğerleri için ilgili idarenin
resmi internet sitesinde
de duyurabilir. Hazine ve
Maliye Bakanlığı, birinci
fıkranın (4) numaralı ben-
dinde yer alan tutarı on
katına kadar artırmaya,
sıfıra kadar indirmeye,
duyurunun kapsamı, şekli,
zamanı ve süresi ile mad-
denin aygulamasına iliş-
kin usul ve esasları
belirlemeye yetkilidir."

Yüzde 69’u bot hesaplar

Mezarların
içler acısı hali

Roman çiftlere
toplu nikah

Kasımpaşa'da bulunan Zindan Arkası
Mezarlığı'nda Şeyh Ahmed Efendi ile
Balmumcu Dâmadı Ali Efendi'nin
mezar taşları çürümeye terk edildi. 
Her yerinde çöp bulunan mezar taşları,
yerinden sökülmüş ve mezar yerleri
kaybolmaya yüz tutmuş durumda

Kasımpaşa'da bulunan Zindan Arkası
Mezarlığı'ndaki silindir şeklindeki mezar
taşlarından biri 16. yy'da yaşamış imam

ve şeyh Ahmed Efendi'ye, diğeri ise 1760'lı yıllarda
yaşamış Balmumcu Dâmadı Ali Efendi'ye ait. Yıl-
lardır bakımı yapılmayan mezar taşları yerinden sö-
külmüş durumda. Mezarların taşları kırılmış halde.
Tarihi mezarlara yönelik ilgisizliğinin yanında bazı
kimselerin de attıkları çöpler de toplanmıyor.

Korumaya alınmalı

Mezar taşları hakkında bilgi veren Tarih Araştırma-
cısı Müfid Yüksel, taşların acilen korumaya alın-
masını talep etti. Yüksel, mezar taşlarının sahipleri
hakkında bilgi vererek, "Silindir şeklinde olana üs-
tüvani deniyor, taş güzel bir yazıyla yazılmış.
Ahmed Efendi'ye ait taş olduğu görülüyor. Ahmed
Efendi bir imam ve şeyh dolayısıyla önemli bir
adam. Mezar taşı büyükçe ve çok güzel bir hat sa-
natıyla yazıldığı için Ahmed Efendi muhtemelen ta-
nınmış bir şahsiyet. Ahmed Efendi'nin yaşadığı
yıllar 16. yy sonları ile 17. yy başlarına denk gelebi-
lir. Ahmed Efendi muhtemelen hem bir cami ima-
mıdır hem de bir tarikat şeyhidir. Ahmed Efendi
muhtemelen ilmiye sınıfından çünkü mezar taşında
öyle bir şey gösteriyor. Eğer mezar taşı tam okuna-
bilirse kimliği daha da açığa çıkacak ve eserleri olan
bir şahsiyet olarak karşımıza çıkar. Diğer bir taş
daha var orada. O da 1760'lı yıllara ait, başındaki
kavuktan saray görevlilerinden birisine ait oldu-
ğunu anlayabiliyoruz" dedi.

Önemli tarihi veriler

Yüksel, mezar taşlarının tarihi bilgilere erişmek için
çok önemli olduğunu vurgulayarak," Mezar taşları-
nın bazen tarihi şahsiyetlerin varlığını ortaya koyabi-
lir. Bir taş bile tarihi bir verileri değiştirebilecek bir
şeye sahip olabiliyor. Çok önemli tarihi veriler, biyo-
grafik malzemeler, sanat eseri olanlar, hat eseri olan-
lar kayboluyor ve bir daha yerine ikame edilemiyor.
Dolayısıyla bu veriler biyografik malzeme anlamında
dönemin sosyal yapısını belirleyebiliyor. Mesela
meslekler ortaya çıkıyor. Bazı şahsiyetlerin babaların-
dan ailelerinden veriler elde ediliyor ancak mezar taş-
ları kaybolduğu zaman verilere ulaşma imkanınız
olmuyor. Mezarlıklar son 80 yılda bilinçsiz bir şe-
kilde yok edildi. Dolayısıyla bunların kayıpları ger-
çekten çok büyük kayıp oluyor. Onun için bunların
korunması lazım. Sağa sola atılmış yeri belli olma-
yanların ise korumaya alınması lazım. Envanterleri
korunarak müzeye konulması lazım" dedi. DHA

Çeşitli nedenlerden dolayı resmi nikah-
larını kıydıramayan 7 Roman çift, San-
caktepe Belediyesince kendileri için

düzenlenen toplu nikah töreninde hayatlarını bir-
leştirdi Gelinlik ve damatlıklarını giyen çiftler, sabah
saatlerinde kuaföre götürüldü. Hazırlıkların tamam-
lanmasının ardından Sancaktepe Paşaköy Mahalle-
si’nden alınan çiftler, üstü açık otobüs ile ilçe turu
attı. Bu anlara vatandaşlar da alkışlarla ilgi gösterdi.
Daha sonra Recep Tayyip Erdoğan Kongre Mer-
kezi’ne ulaşan çiftler, burada bol bol hatıra fotoğrafı
çektirdi. Nikaha kucağında bebeğiyle katılan bir çift
de vardı. Çiftin öykü adında kızları nikaha tanıklık
eden en küçük misafir oldu. Roman çiftler, Sancak-
tepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü’nün kıydığı
toplu nikah töreniyle dünyaevine girdi. Nikaha İstan-
bul Vali Yardımcısı Şevket Atlı, Sancaktepe Kayma-
kamı Ahmet Karakaya, İlçe Emniyet Müdürü Barış
Çukur, İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Kemal
Başar katıldı.
Sosyal sorumluluk

"Bugün çok mutlu bir güne hep birlikte şahitlik
ettik" diyen Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma
Döğücü, "Hem İstanbul Valiliğimizin hem Aile ve
Sosyal Politikalar Bakanlığımızın birlikte yürütmüş
olduğu İstanbul bazında bir proje var. Şimdiye
kadar çeşitli nedenlerle nikahlarını kıydıramayan
Roman vatandaşlarımızın hem nikaha akdine hem
aile hukukuna tabii kılmak bizim en önemli görev-
lerimizden. Bunu bir sosyal sorumluluk projesi ola-
rak görüyorum. Çocukların kimlikleri bundan
sonraki hayatlarının devamı bu kimlikleri kazanma-
larına bağlı. Dolayısıyla biz de bugün bu güzel ana
şahitlik ettik. Çiftlerimiz umarım bir ömür boyu
mutlu olurlar” şeklinde konuştu.

CHP Milletvekili Özgür Karabat, geçtiğimiz günlerde İGD Başkanı ve Damga İmtiyaz Sahibi Mehmet Mert'i
ziyaret etmiş Tasarruf Genelgesi'yle birlikte getirilen ilan ve abonelik yasakları hakkında bilgi almıştı.

30 Haziran tarihli Tasarruf Genelgesi ile 'kamu kurum ve 
kuruluşlarına gazete alınmaması, zorunlu ilânlar dışında
ilân yayımlatılmaması' yönündeki karar TBMM'ye taşındı.
Konuyu gündeme getiren CHP Milletvekili Özgür Karabat, 
bu kararla birlikte yerel basının soluksuz kaldığını belirterek,
“Haberden, bilgiden tasarruf olmaz. Yerel basın devletten
destek beklerken ölüme mahkum edildi” açıklamasını yaptı.

HABERDEN
TASARRUF
OLUR MU?

HABERDEN
TASARRUF
OLUR MU?

HABERDEN
TASARRUF
OLUR MU?

HABERDEN
TASARRUF
OLUR MU?

HABERDEN
TASARRUF
OLUR MU?

HABERDEN
TASARRUF
OLUR MU?

“El bebek gül bebek bugünlere gelmedik” diyen Süleyman Soylu, “Çoklarına meydan
okuya okuya buralara ulaştık. Bundan sonra da yolumuza devam edeceğiz” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Galata Üniversitesi Akade-
mik Yılı Açılış Töreni'nde konuştu. Soylu 'siyasi cinayetler' tartışma-
sına ilişkin, “Sosyal medyada 'siyasi cinayetler' tartışmasını manipüle
edenlerin yüzde 69'u bot hesaplardır” ifadelerini kullandı

Özgür 
Karabat



10 15 EKİM 2021 CUMA www.gazetedamga.com.tr 

www.gazetedamga.com.tr
İstanbul’un 39 ilçesine ilişkin en özel ve en güzel haberleri bulabileceğiniz gazetedamga.com.tr
Türkiye’nin siyaset, ekonomi, kültür sanat ve spor gündemine ilişkin birçok içeriği bünyesinde

barındırıyor. Zengin haber seçenekleri ve tarafsız habercilik anlayışıyla hizmet veren web sitemize
ulaşarak gerçeklerden haberdar olabilirsiniz.

gazetedamga gazetedamga damgaweb

İstanbul Barosu'nun yeni başkanı bu hafta sonu
yapılacak genel kurul ile belirlenecek. İki yılda

bir yapılması gereken ancak, pandemi nedeniyle
geçtiğimiz yıl yapılamayan genel kurulda,  7

avukatlık grubu adayı başkanlık için yarışacak.

İ stanbul Barosu'nun yeni başkanı bu
hafta sonu yapılacak genel kurul ile be-
lirlenecek. İki yılda bir yapılması gere-

ken ancak, pandemi nedeniyle geçtiğimiz yıl
yapılamayan genel kurulda, 7 avukatlık
grubu adayı başkanlık için yarışacak. Yeni
başkan ve yönetimin belirleneceği 52 bin
üyesi olan İstanbul Barosu Genel Kurulu,
16 -17 Ekim tarihlerinde Haliç Kongre
Merkezi’nde gerçekleştirilecek. İstanbul Ba-
rosu’nun 3 yıldır başkanlığını yürüten Meh-
met Durakoğlu, Önce İlke Çağdaş
Avukatlar Grubu'nun yeniden adayı oldu.
İstanbul Barosu'nun yeni başkan ve yöneti-
minin belirleneceği Genel Kurul 16 Ekim
Cumartesi günü saat 09.00'da başlayacak.
İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Dura-
koğlu’nun faaliyet raporunu açıklaması ve
yönetim kurullarının ibra edilmesi sonrası,
diğer başkan adayları da konuşma yapacak.
17 Ekim Pazar günü saat 09.00'dan
17.00'ye kadar yeni başkanın belirleneceği
seçim için oy kullanılacak. Seçime katılacak
adaylar ve temsil ettikleri gruplar şöyle:
Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu Meh-
met Durakoğlu, Çağdaş Avukatlar Grubu
Ata Yazıcıoğlu, İstanbul Milliyetçi Avukat-
lar Grubu Kaptan Yılmaz, Avukat Hakları
Grubu Gökhan Ahi, Bağımsız Avukatlar
Grubu İshak Şadi Çarsancaklı, Önce İlke
Yeniden Yükseliş Hareketi Hasan Kılıç ve
Özgürlükçü Avukatlar Grubu Sezin Uçar.  

ÇÖZÜM İÇİN ORTAK PLATFORM

Önce İlke Çağdaş Avukatlar
Grubu adayı Mehmet Du-
rakoğlu: İstanbul Baro-
su'nun hukuksuz biçim ve
yöntemlerle ertelenen genel
kurulunu ülkemizde ağır bir
yargı bunalımının yaşandığı
ortamda topluyoruz. Bu
genel kuruldan yansıyacak
seslerin, yargı bağımsızlığı
uğrunda verilen mücadele-

lere koşut olmasını diliyorum. Ülkemizin
önümüzdeki gündeminin Anayasa değişik-
likleri olduğu düşünülürse, önümüzdeki ça-
lışma yılında baromuzun hukuk
mücadelesinin yanına bir de demokrasi mü-
cadelesi eklemesi gerekiyor. Avukatlar ve
onların örgütlü gücü olan baroların sesinin
kısılamayacağının, Cumhuriyet kazanımla-
rına yönelik rövanş anlayışının karşısında
durulacağının bu genel kurul vesilesiyle ka-
nıtlayacağını düşünüyorum. Bu genel kurul
bütün bu mücadele azminin yansıtılmasıyla
birlikte devasa nitelikteki mesleki sorunların
da çözümü için ortak platform olacaktır.

GELECEĞİNİ İNŞA EDECEK

Çağdaş Avukatlar Grubu adayı Ata Yazıcı-
oğlu: Ülkede uzun zamandan beridir ya-
şanmakta olan neoliberal değişimlere

paralel olarak hukuk,
yargı ve avukatlık mesleği
değişti ve dönüştü. Avu-
katlar yoksullaştı, avukat-
lar işçileşti. Barolar ve
savunma bölündü. Mesle-
ğin sorunları devasa bo-
yuta ulaştı. İstanbul
Barosu’nun da bu deği-
şime ve dönüşüme cevap
verebilecek bir zeminde

yeniden inşası kaçınılmazdır. Baro önümüz-
deki genel kurulda geleceğini inşa edecektir.
Biz Çağdaş Avukatlar savunmaya ve mes-
leğe dair tüm soruların cevabının ve tüm
sorunların çözümünün elimizde olduğu id-
diasında değiliz. Çılgın projelerimiz yok.
Ama tüm sorunları çözebilecek bir anah-
tara sahibiz: Daha çok demokrasi, daha
çok katılım, şeffaflık, cesaret ve hakkın öz-
neleriyle birlikte mücadele.

ÜÇ AYAĞI DA EŞİT OLMALI

İstanbul Milliyetçi Avu-
katlar Grubu adayı Kap-
tan Yılmaz: Türk
Milleti’nin her bir ferdinin
adil yargılanma hakkının,
ifade ve inanç hürriyetinin
teminat altına alındığı, ev-
rensel insan haklarına
sahip olduğu, hukukun
üstünlüğünün tesis edil-
diği bir devlet ve toplum

yapısında yaşaması ve yaşatılması ülkü-
müzdür. Yargının üç ayağı da eşit haklara
sahip olmalıdır. Avukatlık, hakimlik ve sav-
cılık için ortak sınav, yüksek öğrenim ben-
zeri bir yerleştirme şarttır.
Meslektaşlarımızın haklarını daha etkin sa-
vunacağız. Birlikte yönetmek ve sorunları
birlikte çözmek için İstanbul Milliyetçi Avu-
katlar Grubu (İMAG) olarak İstanbul Ba-
rosu'nu yönetmeye talibiz.

BARO SİYASETİNE TEPKİ

Avukat Hakları Grubu
adayı Gökhan Ahi: Avu-
kat Hakları Grubu, 2016
yılından beri kökleşmiş
baroculuk anlayışına ve
baro siyasetine bir tepki
olarak doğdu. Aslında bu
bir amaç değil araçtı.
Amaç, yıllardır kendilerine
siyaseti hedef göstermiş
ya da siyasette kendine yer

bulamamış, baroları bir şekilde bu alanın
hobisi yapanların, meslek sorunlarına, mes-
leğin geldiği noktaya asla eğilmemesi, ilgi-
lenmemesi üzerine bu sorunları çözme
iradesiydi. Hukuk, malum olduğu üzere,
her gün güncel politik sohbetin ve tartışma-
nın bir konusudur. En ufak olayda dahi

hukuk devreye girer ve tartışılır. Biz hukuk-
çular bu sebeple politik alanlarda ön sırada
olan, söz sahibi olabilen kişileriz. Bu baro-
culuk anlayışı da bu özelliği sık sık kullana-
rak hukukla iç içe bir siyaset yürüttüler.
Buna tepki için ve daha doğrusu artık eski-
miş bir anlayışı değiştirmek için adayız. Ba-
roların asıl misyonları, hukukun
üstünlüğünü ve insan haklarını savunmak
olduğu kadar, mesleği geliştirmek ve avu-
katların ortak ihtiyaçlarını karşılamak.

BİZİM ÖTEKİMİZ YOK

Bağımsız Avukatlar
Grubu adayı İshak Şâdi
Çarsancaklı: Bağımsız
avukatlar olarak diyoruz ki
ötekimiz yoktur, karşı ma-
halle bilmeyiz, Haktan
üstün bir otorite tanıma-
yız, avukat olarak mesleği-
mizi yaparken de ne
kimseden yana oluruz ne
de kimsenin karşısında.

Baronun en önemli misyonu genç meslek-
taşlarımıza avukat olmanın onurunu yaşa-
tabilmektir. Hiçbir avukat seçtiği meslekten
pişman olmamalıdır. Avukatlık aslında bir
misyon sahibi olmaktır. Bağımsız avukatlar
olarak 51 bin 352 meslektaşımızı bu mis-
yona sahip çıkmaya davet ediyoruz. 

SAYGINLIK KAZANDIRACAĞIZ

Önce İlke Çağdaş Avukat-
lar Grubu Yükseliş Hare-
keti adayı Hasan Kılıç:
Bütün hukukçuların ve
yurttaşların ortak duyarlı-
lığını dile getirmek ve hu-
kuku savunmak için
baromuzun yaklaşan
genel kurulunda adayız.
Meslektaşların ihtiyaçla-
rına ve yaşadıkları zorluk-

lara gözlerini kapatmayan bir baro yönetimi
gerekli. Avukatların köklü sorunları bulun-
maktadır. Bu sorunlar görmezden gelinme-
melidir. Her sorunumuzla ilgili ayrıntılı
çalışmalar ve yol haritaları hazırladık.

Çözüm için önümüzde atılacak çok adım
ve yürüyecek coşku dolu bir yolumuz bu-
lunmaktadır. Toplumun, vatandaşın gerçek
ve tek temsilcisi avukatlardır. Dolayısıyla
bizim avukat kavramını güçlendirmemiz ge-
rekiyor. Avukat yoksa yargı yoktur, yargı
yoksa hukuk devleti yoktur. Cumhuriyet de-
ğerlerini ve Cumhuriyetin hukukunu koru-
yan, Atatürk Devrimleri ışığında çağdaş,
laik, demokratik ve sosyal hukuk devletine
inanan akıl ve bilimin öncülüğünü kabul
etmiş bir ekibiz. Avukat haklarını savuna-
rak, mesleğin kaybolan saygınlığının yeni-
den sağlanmasını hedefliyoruz. 

KADIN BAŞKAN İSTİYORUZ

Özgürlükçü Demokrat Avukatlar adayı
Sezin Uçar: İstanbul Barosu'nun halkların

demokrasi, özgürlük ve
adalet mücadelesi; savun-
manın özgürlüğü ve say-
gınlığı için yapacağı çok
şey olmalıdır şiarıyla 2014
yılında çıktık yola. Özgür-
lükçü Demokrat Avukatlar
olarak; baroların otoriter
rejimlerin tamamlayıcı bir
unsuru değil, hak ve adalet
mücadelesinin temel bir

öznesi, devlete karşı toplumun temsilcisi ol-
ması gerektiğini düşünüyoruz. Cins eşit-
likçi, demokratik ve özgürlükçü bir bakış
açısıyla; statükocu, militarist, gerontokratik
ve ataerkil İstanbul Barosu'nu kadın başkan
ve kurullarımızdaki eşit temsiliyetle yönet-
meye adayız. DHA

BARO ICIN 7 ADAY

İki yılda bir yapılması gereken ancak, pandemi nedeniyle geçtiğimiz yıl yapıla-
mayan genel kurulda, 7 avukatlık grubu adayı başkanlık için yarışacak. Yeni
başkan ve yönetimin belirleneceği 52 bin üyesi olan İstanbul Barosu Genel 
Kurulu, 16 -17 Ekim tarihlerinde Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek



11DIŞ HABER www.gazetedamga.com.tr 15 EKİM 2021 CUMA

Amerika
zehirleniyor!

ABD'de aşırı doz uyuşturucu-
dan ölümlerin son 12 ay içinde
96 bini geçerek yeni rekor kırdığı
bildirildi. ABD Hastalık Kontrol
ve Önleme Merkezleri'nin
(CDC) raporu, ülkede aşırı doz
uyuşturucudan ölümlerin
2020'nin martından bu yılın aynı
ayına kadar yüzde 29,6 arttığını
ortaya koydu. Raporda bu sü-
reçte 96 bin 779 kişinin aşırı doz
uyuşturucuya bağlı olarak haya-
tını kaybettiği bildirildi. Ayrıca
aşırı doz uyuşturucuya bağlı
ölümlerde bir yıl içinde en yük-
sek artışın yüzde 85 ile Vermont
eyaletinde görüldüğü belirtildi.
Aşırı dozdan ölümlerin en çok
opioidler ve sentetik opioidler
nedeniyle gerçekleştiği, en az
ölümünse metadon kullanan-
larda görüldüğü açıklandı.
CDC, 2020'de 93 binden fazla
kişinin aşırı doz uyuşturucu ne-
deniyle öldüğünü açıklamıştı

Y eni dönem için aday olma hakkı oldu-
ğunu hatırlatan Putin, ancak bu ko-
nuda alınmış bir karar olmadığını

ekledi. Doların dünyanın rezerv para birimi
olarak konumunu baltaladığını kaydeden
Putin, ABD’nin parasını yaptırım aracı haline
getirerek büyük bir hata yaptığını ifade etti.
Putin, “ABD’nin bindiği dalı kestiğini söyle-
mek mümkün. Zira doların dünya çapında
rezerv para birimi olması kesinlikle bir avan-
taj, ancak onlar bu şekilde bu pozisyonu bal-
talıyorlar, anlık siyasi durum uğruna kendi
stratejik ekonomik çıkarlarına zarar veriyor-
lar” dedi. Putin, birçok ülkenin dolar varlıkla-
rının azaldığını, Rusya’nın da bu yolda
ilerlediğini ancak tamamıyla dolardan vaz-
geçmek gibi bir niyetleri olmadığını da belirtti.

Birikim aracı haline gelebilir

Putin, “Şu an sözgelimi enerji kaynakları için,

öncelikle de petrol için dolarla ödeme yapıl-
masından memnunuz” dedi. Tüm dünya
ekonomisinin şu anda ABD ekonomisinin re-
fahına bağlı olduğunu belirten Putin, Rus-
ya’nın bu nedenle bu ülkede herhangi bir
çalkantı ve dalgalanma olmamasını istediğini
ifade etti. Rus lidere göre Moskova, ABD’de
olanları dikkatle takip ve analiz ediyor, uzun
vadede kendi çıkarları korumak için gerekli
adımları atıyor. Putin, kripto paranın bir
hesap birimi olabileceğini ancak bu para bi-
rimlerinde çok dalgalanma olduğunu kay-
detti. “Bir yerden bir yere fon aktarmak için
evet, ama özellikle de enerji kaynağı ticare-
tinde kullanımı için henüz erken olduğunu
düşünüyorum” ifadelerini kullanan Putin, bu
para birimlerinin şu anda hiçbir şeyle destek-
lenmediğine dikkat çekti. Putin, “İleride nasıl
olacağına bakacağız, belki bir gün birikim
aracı haline gelebilir. Bu piyasada nasıl dalga-

lanmalar olduğunu görüyoruz. Şimdilik
erken” dedi.

İttifaklar istikrarı baltalıyor

Putin, ABD, İngiltere ve Avustralya’nın bir
araya geldiği AUKUS gibi ittifakların kurul-
masının bölgesel istikrarın altını oyduğunu
belirterek, şunları söyledi: “Birilerinin kendi
aralarında dostluk kurması iyi bir şey, ancak
başkalarına karşı dostluk kurmak kötü. Bu,
istikrarı baltalıyor. Herkese söylediğimiz ve
endişe duyduğumuz konu bu” dedi. Rus lider
durumun öngörülemez hale gelememesini ve
bölgede daha fazla gerginlik oluşmamasını
umduklarını vurguladı. Rus blogger Aleksey
Navalnıy ile ilgili yöneltilen soruyu yanıtlayan
Putin, Rus makamlarının yasaları çiğneyip si-
yasi faaliyetlerinin arkasına sığınanlara ayrı-
calık tanımayacağını belirtti ve blogger’ın
hapiste olduğunu hatırlattı.

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de        Basın: (1467587)

Ortopedi ve Üroloji Servisine 5 Kalem Malzeme Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu
maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası :2021/641541
1-İdarenin
a) Adresi :DR. ERKİN CADDESİ GÖZTEPE KADIKÖY/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası :2166065200 - 2165664073
c) Elektronik Posta Adresi :satinalma@sbgoztepehastanesi.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği 
internet adresi (varsa) :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :Ortopedi ve Üroloji Servisine 5 Kalem Malzeme Alımı

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

b) Teslim yeri :İstanbul Göztepe Prof.Dr. Süleyman Yalçın Şehir 
Hastanesi Taşınır Mal Birimi ilgili Deposuna 
Teslim Edilecektir.

c) Teslim tarihi :Sözleşme imzalandığı tarihten itibaren işe başlanacak olup
idarenin yazılı talebi doğrultusunda 10 gün içinde 
peyder pey olarak ilgili depoya teslimat yapılacaktır.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :Göztepe Prof.Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi 

Satınalma Birimi Dr. Erkin Cad. Göztepe - Kadıköy / İSTANBUL
b) Tarihi ve saati :26.10.2021 - 10:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu
izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
İstekliler, 15.05.2014 tarihli ve 29001 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren "Tıbbi 
Cihaz, Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği" kapsamında istenilen satış merkezi yetki belgesini 
ihale dosyasında sunacaktır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler,
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi. Tüzel kişi-
lerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisse-
ler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. EKAP’a kayıtlı olmayan yabancı istekliler
tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli belgeler sunulur.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
A)  Tıbbi Cihaz Yönetmeliği , Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücut Dışında Kul-
lanılan (in vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği  kapsamındaki  tüm malzemelerin TİTUBB/ÜTS Sağlık
Bakanlığı tarafından kayıt işleminin tamamlanmış olması gerekmektedir. Tüm isteklilerin (tedarikçi ya
da bayii) TİTUBB/ÜTS sisteminde kayıtlı olması zorunludur. İstekliler yukarıda bahsedilen kayıt işlemi
tamamlanmış UBB numaralarına ait çıktılar veya bu bilgileri içeren dokümanları (Ürünlere ve İsteklilere
ait ) ihale dosyasında sunacaktır.
Sağlık Bakanlığı ve/veya SGK onaylı/kayıtlı olmayan ya da hatalı/farklı ürün beyanı/içeriği/numarası
veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. Mevzuatı gereği UBB kaydı gerektirmeyen
ürün/ürünler için ise istekliler bu durumu belirteceklerdir.
1- Ürüne ait teknik şartnamede farklı  boy seçenekleri belirtiliyorsa bunlara ait UBB  kaydı  verilmelidir.
2- Alımı yapılacak malzeme ile birlikte verilecek aplikatör, cihaz vb. ürünlerin  UBB kaydı verilmelidir.

3-Ürün set olarak isteniyorsa sete ait  UBB kaydı olmalıdır.  Teknik şartnamede setin parçalarının da
UBB kaydı isteniyorsa, set ile birlikte belirtilen parçaların UBB kaydı sunulmalıdır.
1,2,3,4 Nolu Kalemler İçin;
1. Eldiven, kullanıcılarda Tip iV hızlandırıcı kimyasallara karşı alerji oluşumu riskini önlemek amacıyla
Thiuram, MBT ve DPG hızlandırıcı kimyasallarını içermemelidir. Bu husus için akredite bir laboratu-
arda test edilmiş eldiven kimyasal içerik testi ihale dosyasında sunulmalıdır.
2. Eldivenin üretim sonrasında, üzerindeki delik oranının testi açısından AQL seviyesi 1.0 olmalıdır.
Ölçüm sonuçları ihale dosyasında sunulmalıdır.
3. Eldiven Gamma irradiation metodu ile steril edilmiş olmalıdır ve ihale dosyasında sterilizasyon 
yöntem raporu sunulmalıdır.
4. Eldiven üretim standartları açısından EN455/1-2-3-4, EN374/1-2-3, EN420, EN388, ISO11137-1,
ISO13485, ISO14001, ISO9001 standartlarına uygun sekilde üretilmiş olmalıdır, bu belgeler ihale 
dosyasında sunulmalıdır.
5. Eldivenin sağlamlığının ve esnekliğinin değerlendirilmesi açısından, kopma kuvveti yaşlandırma
öncesi ve yaşlandırma sonrasi minimum 13 N (Newton) olmalıdır. Test sonuçları ihale dosyasında 
sunulmalıdır.
6. Eldivenin elin ve bileğin tamamını örtmesi ve korunum sağlamak amacıyla, eldiven uzunluğu mini-
mum 300 mm olmalıdır. Bu husus icin akredite bir laboratuarda test edilmiş eldiven uzunluk testi ihale
dosyasında sunulmalıdır.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve
açıklamaları içeren doküman:
Teklif edilen her bir kaleme ait numune teklif ile birlikte tutanakla idareye teslim edilecektir ( Numune-
lerin her biri malzeme adı, ihale sıra numarası ve firma adı etiketlenmiş olarak bir liste ile imza karşılığı
idareye teslim edilecektir). Sağlık Bakanlığı 4211 sayılı 2008/42 numaralı "Döner sermaye kaynakların-
dan yapılacak olan ihalelerde uyulması gereken usul ve esaslar" genelgesine göre numuneler ihale
komisyonu uzman üyeleri tarafından teknik şartname hususlarına göre incelenecek ve gerek görül-
düğü takdirde denenerek değerlendirilecek olup değerlendirme sonuçları tutanakla ihale komisyo-
nuna sunulacaktır. Numunenin şartnameye uygunluk aşamasında denenmesi veya kullanılması
halinde numune için ayrıca ücret ödenmeyecektir. Bu tutanaklar ihale komisyonu üyeleri tarafından
değerlendirilerek karar verilecektir.  Kesinleşen ihale kararının firmalara tebliğinden itibaren (sözleşme
imzalanan ve itiraz edilen numuneler hariç) 2 ( iki ) ay içerisinde teslim alınmayan numunelerden ida-
remiz sorumlu olmayacaktır. Sözleşme imzalanan kalemler veya kısımlara ait olan numuneler için ise
sözleşme süresi bitiminden itibaren 2 ( iki ) ay içerisinde teslim alınmayan numunelerden idaremiz 
sorumlu olmayacaktır. 
Sarf karşılığı kullanıma sunulacak adaptör, aplikatör, tabanca vb. malzemelerin numuneleri teklif ile
birlikte idareye teslim edilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15
(yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Göztepe Prof.Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi Satınalma 
Birimi Dr. Erkin Cad. Göztepe - Kadıköy / İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese
iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine
ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı 
sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (YüzElli) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif 
üzerinde bırakılacaktır.

ORTOPEDİ VE ÜROLOJİ SERVİSİNE 5 KALEM MALZEME ALIMI
T.C.SAĞLIK BAKANLIĞI GÖZTEPE PROF.DR.SÜLEYMAN YALÇIN ŞEHİR HASTANESİ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, CNBC’ye verdiği röportajda gelecek seçimler, dolar, kripto para birimleri ve
birçok konu hakkında değerlendirmede bulundu. Putin, “Hep bu cevabı veriyorum. Bir sonraki seçimler (2024)
için daha çok zaman var. Bu konudaki konuşmalar durumu istikrarsızlaştırır. Tüm devlet kurumlarının, yapılarının
kendinden emin bir şekilde çalışması, geleceğe sakin biçime bakması için mevcut durum sakin olmalı” dedi

SECIM ICIN DAHA
COK ZAMAN VAR

Rusya Lideri Putin, seçim için çok zaman
olduğunu söyleyerek, “Bizim için öncelik
şu an Rusya’nın durumunu daha da
ileri taşımaktır” şeklinde konuştu.

Çin, son yıllarda hızla geli-
şen uzay programına yeni
bir ilerleme daha ekleye-
rek, 6 ay sürecek olan en

uzun insanlı uzay görevine
3 astronot göndermeye ha-
zırlanıyor. Çin'in 6 ay süre-

cek olan en uzun süreli
insanlı uzay görevi, Çinli

astronotlar tarafından
uzayda geçirilen en uzun

süre rekorunu kıracak

Shenzhou-13 uzay gemisinin, Çin'in kuzeybatı-
sındaki Gobi Çölü'nde bulunan Jiuquan Uydu
Fırlatma Merkezi'nden cumartesi sabahı erken
saatlerde bir Uzun Yürüyüş-2F roketiyle uzaya
fırlatılması bekleniyor. Uzay istasyonunun ana
Tianhe çekirdek modülünde 90 günlük bir görevi
yerine getiren ilk ekip, eylül ayının ortasında geri
dönmüştü. Görev, mürettabatın 2 astronotu açı-
sından ilki teşkil etmiyor. 55 yaşındaki Pilot Zhai
Zhigang, Çin'in ilk uzay yürüyüşünü gerçekleştir-
mişti. Aralarındaki tek kadın olan 41 yaşındaki
Wang Yaping, Çin'in uzaya gönderdiği ikinci
kadın olacak. Wang, daha önce Çin'in daha ön-

ceki deneysel uzay istasyonlarından birinde çalış-
malar yapmış ve gerçek zamanlı olarak uzay bi-
limcisi bir ekibe liderlik etmişti. 41 yaşındaki diğer
astronot Ye Guangfu ise uzaya ilk kez seyahat
edecek.

Hazırlıklarımız tamam

Çin İnsanlı Uzay Mühendisliği Ofisi Direktör
Yardımcısı Lin Xiqiang, roketin yakıtla doldurul-
duğunu ve uçmaya hazır olduğunu söyledi. Lin,
"Shenzhou-13 misyonunu yürüten tüm sistemler
kapsamlı bir provadan geçti. Uçuş ekibinin du-
rumu iyi ve fırlatma öncesi hazırlıklarımız

tamam" ifadelerini kullandı. Lin, ekibin tanımlı
aktivitelerinin; istasyonu genişletmek, modüldeki
yaşam koşullarının iyi olduğundan emin olmak
ve uzay tıbbı ve diğer alanlardaki deneylere hazır-
lık için ekipman kurmak üzere 3 uzay yürüyü-
şünü içerdiğini belirtti. Uzay programını yürüten
Çin ordusu birkaç detay yayınlayarak önümüz-
deki 2 yıl içinde tamamen işlevsel hale getirmek
için istasyona birden fazla ekip göndereceğini
kaydetti.

13'ün beşinci seyahati

Söz konusu görev Shenzhou-13'ün beşinci seya-

hati olacak. Lin, 2016 yılında Avrupa Uzay Ajan-
sı'nın (ESA) eğitiminden geçen Ye Guangfu ve
2017 yılında Çin'in denizde hayatta kalma eğiti-
mine katılan Avrupalı astronotlarla birlikte Çin'in
bu alanda Avrupa ile işbirliğini genişlettiğini dile
getirdi. Lin, "Uzay istasyonumuza giren ve ulus-
lararası işbirliği yürüten diğer ülkelerden astro-
notları memnuniyetle karşılıyoruz. İstasyonun
işletme ve kullanım aşamasına girmesinden
sonra istasyonumuzu daha fazla yabancı astron-
otun ziyaret edeceğine inanıyoruz" diye konuştu.

ÇİN’DEN YENİ UZAY PROJESİ
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Y urt dışında çalışma, yerleşim ve
aile vizesi başvurularında popü-
lerliği katlanarak artan ülkelerin

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

30 saatte açıklanıyor

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

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

Çok daha ekonomik

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

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

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

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

Okuryazarlık artacak 

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

olarak çekirdekten domates yetiştiriyor.

Toprağa kazandırılacak 

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

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

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

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

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

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

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

Pekiştirmek istiyoruz 

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

Antakya Medeniyetler Korosu

Türk tarihi, dili, medeniyeti bakımından kül-

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

40 sanatçı 40 eser

Küçükçekmece Belediyesi Güzel Sanatlar

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

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

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

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

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

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

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

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

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

30 saatte açıklanıyor

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

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

Çok daha ekonomik

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

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

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

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

Okuryazarlık artacak 

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

olarak çekirdekten domates yetiştiriyor.

Toprağa kazandırılacak 

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

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

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

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

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

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

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

Pekiştirmek istiyoruz 

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

Antakya Medeniyetler Korosu

Türk tarihi, dili, medeniyeti bakımından kül-

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

40 sanatçı 40 eser

Küçükçekmece Belediyesi Güzel Sanatlar

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

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

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

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

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

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

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

‘Da Vinci Kids’ Tiktok YazFest’de 
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Altın Kalite Ödülleri ses getirdi
Crazy Production’ın düzen-
lemiş olduğu Türkiye’de son 
zamanlarda ünlülerin, basının 
ve iş insanlarının katılımı ile 
çok konuşulan Altın Kalite Ödül 
Töreni’nin dördüncüsü yapıldı. 
Programın son gecesini Şenol 
İpek ve Özlem Yıldız sundu

Bu sezon üç oyun birden başlayacak olan 
Müjdat Gezen Tiyatrosu’nda, “Baba-Kız”, “Bir 

Kız Sevdim Adı Eleni” ve “Jüri Sizsiniz” oyunları 
sahnelenecek. “Baba-Kız” tiyatro oyununda, 

Müjdat Gezen ve kızı Elif Gezen rol alacak

BABA VE KIZ
AYNI OYUNDA

MÜJDAT Gezen Tiyatrosu’nda bu sezon 
üç oyun birden başlıyor. Bu oyunlardan ilki 
“Baba-Kız”, Müjdat Gezen’le yurtdışında 

yaşayan kızı Elif Gezen’in şarkılarıyla süslenen 
hüzünlü ve gülünçlü elli yıllık anıları konu ediniyor. 
Müjdat ve Elif Gezen rol alıyor.  “Bir Kız Sevdim 
Adı Eleni” oyununun konusu ise şöyle: Muhafa-
zakâr süpermarketler zincirinin sahibi Şaban Bey’in 
oğlu Ramazan bir rum kızına âşık olur. Oyuncu-
ları: Müjdat Gezen, Cengiz Gezgin, Pınar Gordıe, 
Yaşar Ayvacı, İlkin Abaşoğlu, Öncil Aktarıcı, Tutku 
Topaç, Volkan Kemal Yalav, Baha Balki, Murat 
Donat, Cavidan Kutlu, Özge Dolay, Nurdane Gök-
tepe. “Yemekli Tiyatro”da “Jüri Sizsiniz”de ise bir 
gazinoda “o ses gazino” yarışması yapılmaktadır. Se-
yirciler jüri üyeleridir... Profesyonel ses sanatçıları-
nın katılımıyla, komedyenlerin skeçleriyle interaktif 
iki saatlik gösteri. Gösteride Müjdat Gezen ve Betül 
Demir, Başak Höl, Bengü Ergene, Füsun Batum, 
Ala Turka, Cengiz Gezgin, Volkan Yalav ve sürpriz 
sanatçı rol alıyor.

İstanbul Gönüllüleri’nin hayata 
geçirdiği Kadın Emeği Projesi 
kapsamında İstanbul’da farklı 

ilçelerinde gerçekleştirilen Kadın 
Emeği Pazarı etkinlikleri kurul-
dukları bölgeyi emek dolu ürün-
lerle renklendirirken diğer yandan 
kadınların aile bütçelerine katkıda 
bulunmalarına da destek oluyor. 
Pazarlar, zorlu pandemi sürecinde 
kadın emeğine ve dayanışmasına 
güç verdi. İstanbul’un iki yakasın-
da bugüne kadar gerçekleştirilen 
10 Kadın Emeği Pazarı ile 2 bin 
401 üretici kadın  ürünlerini ser-

gileme ve tüketici ile buluşturma 
olanağı yakaladı. Kadın Emeği 
Pazarı, Beylikdüzü 15 Temmuz 
Demokrasi ve Şehitleri Meyda-
nı’nda (Beylikdüzü Meydanı) ha-
yata geçti. El emeği üretim yapan 
kadınların ürünlerini tüketciyle 
buluşturmalarına imkan sağla-
yan pazar, ziyaretçilere açıldı. 52 
stantta toplam 208 üretici kadının 
katıldığı Beylikdüzü Kadın Emeği 
Pazarı süresince hem büyükler 
hem de çocuklar için konserler, 
atölye çalışmaları ve etkinlikler 
gerçekleştirildi.

12 KATEGORİDEN 
ÜRETİLEN ÜRÜNLER
Pazarda takı ve aksesuar; ami-
gurumi, kumaş bebek; keçeden 
ürünler; ebru, resim: tekstil, giyim, 
akseauar, kumaş tekstil ürünler, 
kırkyma ve patcwork; deri ve 
ahşap ürünler, mum, sabun ve 
krem; makrome, örgü objeler; 
sermaik cam ve dekoratif ürün-
ler; yün ve tığ örgü işleri; bebek 
giyim ve aksesuarları olmak üzere 
12 ayrı kategoride üretilen el 
emeği ürünler yer aldı. Pande-

mi sürecinin  gerektirdiği sosyal 
mesafe kurallarına uygun olarak 
hazırlanan pazar alanında, üreten 
kadınlar el emeği ürünleri ile aile 
bütçesine katkıda bulunma fırsatı 
yakaladı. Kadın Emeği Projesi 
kapsamında daha önce Beşiktaş, 
Kadıköy, Üsküdar, Sarıyer, Çek-
meköy, Yenikapı, Tuzla, Esenler 
ve Zeytinburnu’nda düzenlenen 
Kadın Emeği Pazarı, kadınların 
birbirinden güzel ürünleri ve 
gülen yüzleri ile renklendirilirken 
hem katılımcılar hem de ziyaretçi-
ler tarafından yoğun ilgi gördü.

İstanbul Gönüllüleri, Kadın Emeği Projesi ile evlerinde yaptıkları el emeği ürünlerle aile 
bütçesine katkıda bulunmaya çalışan kadınları desteklemeye devam ediyor. Bir yılda 

hayata geçirilen 10 Kadın Emeği Pazar’ı projesine bu kez Beylikdüzü ev sahipliği yaptı

BU yıl dördüncü kez 
yapılan “Türk Sineması-
nı Geçmişten Geleceğe 

Taşıyanlar” başlıklı ödül töreni, 
Cemal Reşit Rey Konser Salo-
nu’nda gerçekleştirildi. Törende 
konuşan Kültür ve Turizm Bakan 
Yardımcısı Ahmet Misbah Demir-
can, sinema için ‘’beyazperdeden 
yüzümüze vuran ışığın peşi sıra 
bambaşka bir dünyada sanatın sey-
rine kapıldığımız eşsiz bir derya” 
değerlendirmesini yaptı. Demir-
can, Türk sinemasında muhakkak 
herkesin unutulmaz anılara sahip 
olduğunu dile getirerek, “Birik-
tirdiğimiz ilk harçlıkların hevesi-

dir sinema. Komşu çocuklarına 
anlattığımız ilk hatıralarımızdır. 
Çekirdeğin tuzu, gazozun kokusu-
dur yaz akşamlarında. Dilimizden 
düşmeyen Yeşilçam şarkılarıdır. 
Yüzümüze tutulan bir aynadır 
sinema. Bu toprakların insanla-
rına ait hikayelerin yansımasıdır. 
İşte bu yüzden unutulmaz ve 
bambaşkadır.” diye konuştu. Türk 
sinemasının usta isimlerini de anan 
Demircan, şöyle devam etti: “Unu-
tulmamalıdır ki bugün uluslararası 
sinema kulvarında önemli festival-
lerden ödüllerle dönebiliyorsak, bu 
başarı birbirinden değerli sinema 
emektarlarımıza ve sinemaya gö-

nül veren tüm sinema izleyicisine 
olan borcumuzdur. İnanıyorum ki 
geçmişin nice zorluğu karşısında 
kendisini var eden ve bugün bulun-
duğu konum ile daima örnek teşkil 
eden Türk sinemamızın geleceği 
de bu kültürel mirasın izinde par-
layacaktır.”

Hiçbir zaman unutmayız
Türkiye Sinema Eseri Sahipleri 
Meslek Birliği (SE-SAM) Yönetim 
Kurulu Başkanı Yılmaz Atade-
niz de sinemanın hiçbir zaman 
ölmeyeceğine dikkati çekerek, 
Türk sinemasının usta isimlerinin 
de hiçbir zaman unutulmayacağı-

nı söyledi. Yeşilçam döneminde 
maddi anlamda birçok sıkıntı 
çektiklerine de işaret eden Ata-
deniz, “Şu anda Türk sinema, dizi 
sektörü öyle bir konuma geldi ki 
birinci sırada ABD, ikinci sırada 
Hindistan, üçüncü sırada Türkiye. 
Türk olmaktan iftihar ediyorum” 
ifadelerini kullandı.

YESYESiiLCAM’INLCAM’IN  
yıldızlarına ödülyıldızlarına ödül

Kimler ödül aldı?

Türkiye Sinema Eseri Sahipleri Meslek Birliği ile İstanbul Sinema Geliştirme ve Tanıt-
ma Derneği tarafından Türk sinemasının 107. yılı onuruna ödül töreni düzenlendi

Aigai Antik Kenti’ndeki kazılarda, Bizanslılar tara-
fından tahrip edilen Athena Tapınağı’nın temeline 

ulaşıldı.  Doç. Dr. Yusuf Sezgin başkanlığındaki ekip 
tarafından yürütülen kazı çalışmalarında, “Athena 

Kutsal Alanı”ndaki Akropolis’in kuzey doğusundaki, 
iki odalı Athena Tapınağı’nın silüeti ortaya çıktı

Kadın Emeği Pazarı, Kadın Emeği Pazarı, 
Beylikdüzü 15 Tem-Beylikdüzü 15 Tem-
muz Demokrasi ve muz Demokrasi ve 

Şehitleri Meydanı’n-Şehitleri Meydanı’n-
da (Beylikdüzü Mey-da (Beylikdüzü Mey-
danı) hayata geçti. danı) hayata geçti. 

El emeği üretim El emeği üretim 
yapan kadınların yapan kadınların 

ürünlerini tüketciyle ürünlerini tüketciyle 
buluşturmalarına buluşturmalarına 
imkan sağlayan imkan sağlayan 

pazar, ziyaretçilere pazar, ziyaretçilere 
açıldı. 52 stantta açıldı. 52 stantta 

toplam 208 üretici toplam 208 üretici 
kadının katıldığı kadının katıldığı 

Beylikdüzü Kadın Beylikdüzü Kadın 
Emeği Pazarı süre-Emeği Pazarı süre-
since hem büyükler since hem büyükler 
hem de çocuklar için hem de çocuklar için 
konserler, atölye ça-konserler, atölye ça-
lışmaları ve etkinlik-lışmaları ve etkinlik-
ler gerçekleştirildi.ler gerçekleştirildi.

Törende ayrıca Törende ayrıca 
şarkıcı Ersan şarkıcı Ersan 

Er ve Yeşilçam Er ve Yeşilçam 
Orkestrası mini Orkestrası mini 
konser verdi.konser verdi.

URETEN KADINLARURETEN KADINLAR
BEYLBEYLiiKDUZU’NDEKDUZU’NDE

BÜYÜK ses getire-
cek “Uluslararası 
Kalite Ödülleri”o-

larak yepyeni bir gala 
gecesi düzenlemeye 
hazırlanıyor. Yılın büyük 
organizasyonunun 
sunuculuğunu Tuğba 
Özay ve Şenol İpek’in 

yapacağı Kırmızı Halı 
röportajlarını Ece Gür-
sel’in yapacağı ihtişamlı 

gecede sanat camiasının 
önde gelen isimleri, ba-
sından alanında başarılı 
olanlar ve sektörünün 
en başarılı iş insanları 
ödüllerini alacak. İstan-
bul’da Limak Eurasia 
Luxury Otel’de 14 Ara-

lık’ta “Kadına Şiddete 
Hayır “ temalı Ulusla-
rarası Kalite Ödülleri 
gerçekleşecek muhte-
şem gala gecesinde 
Gecede süpriz bir ünlü 
isimde muhteşem bir 
konser verip gecede yer 
alan davetlilere ve ödül 
alanlara keyifli dakikalar 
yaşatacak.

SEDAT SARIKAYA

ZEHRA ÇELİKZEHRA ÇELİK

“TÜRK Sinemasını Geçmiş-
ten Geleceğe Taşıyanlar” 
ödüllerine bu yıl Perran 
Kutman, Burcu Biricik, Emel 
Sayın, Meryem Uzerli, Çetin 
Tekindor, Onur Güvenatam, 
İbrahim Tatlıses, Erkan 
Petekkaya, Turgay Tanülkü, 
İsmail Hacıoğlu, Gülden 
Karaböcek, Kadir Doğulu, 
Kayhan Yıldızoğlu, Caner 
Cindoruk, Kerem Alışık, Elçin 
Sangu, Güngör Bayrak, Mu-
rat Cemcir, Nuri Alço, Wilma 
Elles, Tolga Savacı, Emir Öz-
den, Mehmet Ali Erbil, Afra 
Saraçoğlu, Aydemir Akbaş, 
Mesut Uçakan, Mustafa Kay-
mak, Feridun Kete, Nalan Çöl, 
Metin Devrim ve İbrahim 
Enez layık görüldü.

MANISA’NIN Yunusemre ilçesi Yunt Dağı 
bölgesinde, geçmişi milattan önce 8’inci yüzyıla 
kadar dayanan ve Aiol halkı tarafından Batı 

Anadolu’da kurulan 12 kentten biri olan Aigai’de, Bi-
zans döneminde, Hıristiyanlığın yaygınlaşmasıyla çok 
tanrılı pagan inancına tepki olarak yıkılan tapınağın 
kalıntıları arasında, farklı coğrafyalardan getirilen çok 
sayıda vazo, takı ve heykelcik bulundu. Ayrıca tapına-
ğın temel kazılarında, o dönem inşaatta çalışan işçile-
rin yediği ve bilinçli olarak yapının temeline gömdüğü 
kum midyelerinin kalıntıları da bulundu. Manisa Celal 
Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji 
Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yusuf Sezgin; “Kent-
teki Athena Tapınağı’nın yerini bilmiyorduk. Elde etti-
ğimiz buluntulardan yola çıkarak bu tapınağın tanrıça 
Athena’ya adandığını söyleyebiliriz. Burası Berga-
ma’daki Athena Tapınağı’na çok benziyor. Neredeyse 
plan açısından bire bir aynısı. Buluntular da, milattan 
önce 5. yüzyıldan itibaren dünyanın dört bir yanından 
getirilerek tanrıçaya sunulmuş hediyeler. Özellikle 
Atina’dan getirilen vazolar tanrıçaya adanmış” dedi.

ATHENA’NIN 
SiLUETi BULUNDU



ÖNCELIKLE milli takımın büyük bir başarı 
elde edecek alt yapısını oluşturacaklarını 
belirten Erdenay, “Basketbolda 5 senelik bir 

dönem var. Bu 5 yılı değerlendirdiğimizde de milli 
takımlar bazında pek başarılı bir dönem geçmedi. 
Kulüpler için ise pandemiye denk geldiği için bu 
dönem sağlıklı bir süreç olmadı. Öncelikle 
Türk Milli Takımı’nın, 12 Dev Adam 
dönemine dönmek için acil bir dereceye 
ihtiyacı var. Ligler ne kadar iyi olsa da 
Avrupa’da kulüpler başarılı olsa da mil-
li takım bu işim lokomotifidir. Önceli 
planımız yakın zamanda gerçekleşecek 
turnuvalarda bir derece elde etmek 
olacak. Lig yapılanmasına da yardım 
edeceğiz. Süper Lig her zaman Av-
rupa’nın en iyi liglerinden birisi ola-
rak kabul ediliyor Takımlarımızın 
şikayetleri var. Masrafların yüksek 
olmasından dolayı kulüplerimizin 
elini rahatlatacağız. Gelirleri arttıra-
cak projelerimiz var. Yeni sponsorlar 
getireceğiz. 8 yıldır arttırılmayan galibiyet ve 
mağlubiyet payları için girişimde bulunaca-
ğız. Süper Lig kulüplerini finansal açıdan 
rahatlamış olacağız” diye konuştu.

Gençleri basketbola çekeceğiz
Anadolu’da basketbola yatkın gençleri 
kazandırmak için profesyonel ekiplerle 
çalışmalar yapacaklarına vurgu yapan 
Erdenay, “Gençlerimizin voleybola 
yöneldiğini gözlemliyoruz. Voleybol-
da son dönemde elde edilen başarılar 
takdire şayan. Tabii ki gençler voley-
bola yönelsinler ama bir kısmını da 
basketbola çekmek için milli takımların 
başarısı çok önemli. Ben ayrıldığımda 
dünya sıralamasında 7’nci olan milli 
takım bugün 16’ncı sırada. 3-4 turnu-
va başarısız geçince bu sıralara kadar 
düştük. Hedefimiz milli takımı ilk 10 
ülke arasına sokabilmek. Bu başarılar 
geldikçe de gençler basketbola daha çok 
yönelmeye başlayacaktır. Anadolu’da 

taramalar yapacağız. 
Profesyonel ekiplerce bas-
ketbola yatkın arkadaşları-
mızı bulacağız. Türkiye’de 
her çocuğun bir şansının 
olmasını istiyoruz. Yılda 
40 bin ile 50 bin arasında 
tarama hedefimiz var. En 
ücra yerdeki çocuğun 
bile basketbol için 
bir şansı olacak” 
şeklinde konuştu.

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, son oynadıkları Galatasaray maçın-
daki performanslarının oyuncuların kendilerine olan güvenini tekrar kazanmalarını sağla-
dığını belirterek, “Bunun devamını getirmek önemli. Bunun içinde kazanmak zorundayız. 
Sabırla ve kararlılıkla çalışmaları sürdüreceğiz. Bu ligi istediğimiz yerde bitireceğiz” dedi

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

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

Geçen sezonu sollad 

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

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

Onyekuru moral buldu 

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

GALATASARAY 
KRİZDEN ÇIKTI

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

13 madalya kazandlar 

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

ÖZEL SPORCULARDAN 
ÇOK BÜYÜK BAŞARI

Şampiyonaya hazrlanyorlar

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

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

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

Gasly çok hzl 

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

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

Gasly: çok objektifiz 

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

Arac daha çok sevdim 

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

KARTAL HER  
ALANDA LIDER

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

MUHTEŞEM İSTATİSTİK 

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

İKİNCİ DEVREDE  
BEŞİKTAŞ

Beşiktaş - Trabzonspor  1-2 M

Antalyaspor - Beşiktaş 1-1 B

Beşiktaş - Konyaspor 1-0 G

Beşiktaş - Denizlispor 3-0 G

Beşiktaş - Gaziantep FK 2-1 G

Gençlerbirliği - Beşiktaş 0-3 G

Yeni Malatya - Beşiktaş 0-1 G

Başakşehir - Beşiktaş 2-3 G

SAĞLIK EKİBİNE  
ÇİÇEK

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

MKE Ankaragücü ile Demir Grup 
Sivasspor karşsndaki puan kayp-

larnn ardndan Belhanda'nn 
gönderilişinin şokunu yaşayan  

Galatasaray, deplasmandaki Hes 
Kablo Kayserispor galibiyetiyle kriz 

ortamndan çkmay başard 

Türkiye Özel Sporcular Kadn Milli 
Takm, VIRTUS Avrupa Salon  

Atletizm Şampiyonas'nda Avrupa 
şampiyonluğuna ulaşt 

15 EKİM 2021 CUMA

STAT: Gazi
HAKEMLER: Hakan Ergin, Mert Türk, Emir 

Kılıçarslan
NEVŞEHİR BELEDİYESPOR: Ebrar, Yıldıray, 
Niyazi (Dk.77 Niyazi), Uğur (Dk.71 Malik), 

Abdullah (Dk.44 Emre), Burak, Emre, 
Hüseyin, Samet (Dk. 69 Cemal), Aykut, 

Ömer (Dk.69 Kazım)
SANCAKTEPE FUTBOL KULÜBÜ: Yusuf, 

Mehmet (Dk. 73 Ulaş), Muhammet (Dk.73 
Mikail), Mikail, Kaan, Kudbettin (Dk. 90 

Buğra), Anıl, Edip, Cemilcan (Dk.90 Emir), 
Doğan, Yavuz (Dk.90 Bilal)

GOLLER: Dk.19 Emre, Dk 47 Yıldıray, 
Dk Aykut, Dk.70 Niyazi (Nevşehir 

Belediyespor)
KIRMIZI KART: Dk. 67 Mikail (Sancaktepe 

Futbol Kulübü)
SARI KART: Abdullah, Aykut (Nevşehir 

Belediyespor) - Mikail, Kurbettin 
(Sancaktepe Futbol Kulübü)

TÜRKIYE 3’üncü Lig 1’inci Grupta 
mücadele eden Nevşehir Belediyespor, 
kendi sahasında karşılaştığı Sancaktepe 

Futbol Kulübü’nü 4-0 yendi.

Sancaktepe 4 
golle mağlup!

Siyah beyazlılar 8 maçta 5 galibiyet, 2 
beraberlik ve 1 mağlubiyetle 17 puan 
toplayarak sıralamada 3’üncü konum-

da bulunuyor. Ligde istediği sonuçları bir 
türlü alamayan Başakşehir ise 8 maçta 2 
galibiyet ve 6 mağlubiyet alarak sadece 
6 puan toplayarak 15’inci sırada yer aldı. 
Turuncu-lacivertliler bu sonuçların ardından 
Aykut Kocaman’la yollarını ayırarak teknik 
direktörlüğe Emre Belözoğlu’nu getirdi.

21 günde 6 zorlu maç
Siyah beyazlılar lige verilen milli aranın 
ardından oldukça zorlu bir fikstürün içine 
giriyor. 21 günde Şampiyonlar Ligi’nde 2 
ve Süper Lig’de 4 olmak üzere arka arkaya 
maçlar oynayacak olan Beşiktaş’ın serisi 
yarın akşam Medipol Başakşehir’le başlı-
yor. Başakşehir deplasmanının ardından 
Şampiyonlar Ligi’nde sahasında Sporting 
Lizbon’u ağırlayacak olan siyah beyazlılar 
için, bu maç fazlasıyla önem taşıyor. Devler 
arenasında ilk iki maçını kaybeden Sergen 
Yalçın’ın öğrencileri, iddiasını sürdürebil-
mek için Sporting Lizbon’u mutlaka yen-
mek zorunda. Lizbon maçının ardından bu 

sezonki ilk derbisine çıkacak olan Beşiktaş, 
25 Ekim’de sahasında Galatarasay’ı ağır-
layacak. Siyah beyazlıların bu zorlu serisi, 
Atakaş Hatayspor ve Sporting Lizbon 
deplasmanlarından sonra İstanbul’da Trab-
zonspor maçıyla bitecek ve iki haftalık milli 
araya girilecek. Beşiktaş’ın Kasım ayında 
milli aradan sonraki rakipleri ise Aytemiz 
Alanyaspor ve Ajax olacak.

Sakatların çoğu iyileşti
3’üncü haftadan itibaren sakat futbolcuları 
her maç artan ve Ajax deplasmanının son 
çeyreğini altyapıdan 2  stoperle tamamlayan 
Beşiktaş, milli arada bir çok futbolcunun 
iyileşmesiyle yeniden tamama yakın bir 
kadroya sahip oldu. Covid-19’u atlatan 
Montero, sakatlıkları geçen Larin, Atiba, 
Ghezzal ve Welinton oynayacak duruma 
gelirken, parmağından ameliyat olan Kenan 
Karaman, takımdan ayrı çalışan N’Koudou, 
Pjanic ve Mehmet Topal bir yandan tedavi-
lerine de devam ediyor.
Siyah-beyazlılarda 8’inci hafta oynanan 
Altay maçı öncesinde de Necip, Vida ve 
Teixeira iyileşmişti.

BESiKTAS’IN RAKiBi
BASAKSEHiR OLACAK
Beşiktaş, Süper Lig’in 9’uncu haftasında Medipol Başakşehir’le karşılaşacak. Bu akşam 
Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma saat 20.00’de başlayacak

TEKNIK direktör Sergen Yalçın, Medipol 
Başakşehir maçının kadrosunu bu kez ge-
niş seçeneklerden oluşturacak. Kaleyi Er-
sin’e emanet edecek olan Yalçın, defansta 
ideal dörtlüye dönerek Roiser-Vida-We-
linton ve Rıdvan’a şans verecek. Defansın 

önünde her zamanki gibi Josef’i 
kullanacak olan tecrübeli 

teknik adam, hücum hattını 
Ghezzal-Atiba-Oğuzhan ve 
Larin’den oluştururken, 
santrfora Batshuayi’yi 
yazacak. Beşiktaş’ın 
Başakşehir karşısındaki 
muhtemel onbiri şöyle; 
Ersin-Rosier-Welinton-Vi-

da-Rıdvan-Josef-Ghez-
zal-Atiba (Teixeira) - Oğuz-

han-Larin-Batshuayi.

SERGEN YALÇIN 
tercihini yapacak

SÜPER Lig’de ge-
ride kalan 8 haftalık 
bölümde 7 yenilgi 

ve bir beraberlik alan ve 
henüz galibiyetle tanışamayan 
Çaykur Rizespor’da teknik 
direktör Hamza Hamzaoğ-
lu, 16 Ekim cumartesi günü 
deplasmanda karşılaşacakları 
GZT Giresunspor maçı öncesi 
Demirören Haber Ajansı’nda 
(DHA) açıklamalarda bulundu. 
Takımın genel durumunu de-
ğerlendiren ve son oynadıkları 
Galatasaray maçındaki perfor-
mansı yakalayabilmek için bir 
mücadele içerisinde oldukları-
nı kaydeden deneyimli teknik 

adam, “Milli maç arasında 
takımımızın eksiklerine yönelik 

çalışma yapma fırsatı bulduk. İki 
tane oyuncumuz milli takımda, 

onlarla çalışamadık. Eksikliklerini 
hissedeceğiz ama diğer oyuncu-
larımıza daha çok zaman ayırmış 
olduk. Onlarla beraber hem fiziksel 
kapasitemizi biraz daha yukarıya 
taşımak hem de taktiksel anlam-
da oyunculardan beklentilerimizi 
onları aktarabilmek adına bir fırsat 
oldu. Çalışmalar iyi geçti, tamamen 
GZT Giresunspor maçına yönelik 

çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Cumar-
tesi günü oynayacağımız Giresunspor 

maçında, Galatasaray maçındaki perfor-
mansı yakalayabilmek için bir mücadele 
ve galibiyete yönelik oyun içerisinde 
olmayı hedefliyoruz. İnşallah bunda da 
başarılı oluruz” ifadelerini kullandı.

Her oyuncumuza güveniyoruz
Takım kadrosunda zaman zaman değişik-

likler yapabileceklerini ancak istikrarlı bir 
kadro yapısına kavuşmak zorunda oldukla-
rını söyleyen Hamzaoğlu, şöyle devam etti: 
“Kadromuzda zaman zaman değişiklikler 
yapacağız ama futbol istikrar oyunu ve 
mutlaka istikrarlı bir kadro yapısına kavuş-
mak zorundayız. Pandemi sürecindeyiz, bu 
bizi etkileyebilir. Çok yoğun maç temposu 
var, sakatlıklar da etkileyebilir. Bütün 
oyuncularımızın performansı bizi ilgilendi-
riyor. Hem oyunumuzu güçlendirmek, hem 
de oyuncularımızın performansını yukarıya 
taşımak için çalışmalarımızı sürdürüyo-
ruz. Bireysel çalışmaların yanında, grup 
çalışmalarını da hep birlikte sürdürüyoruz. 
Kadroda değişiklik tabii ki her zaman 
yapabiliriz.  Çünkü her oyuncumuza gü-
veniyoruz. Her oyuncumuz istediklerimizi 
sahaya yansıtabilecek kapasitede.”

Milli maç arası iyi gelmedi
Takımdaki sakatlıklar hakkında genel bir 
değerlendirme yapan Hamza Hamzaoğlu, 
sakatlıkların sezon başında ön gördükleri 
bir durum olduğunu, bu durumu ön göre-
rek kadro yapısı oluşturduklarını ve futbo-
lun sakatlığa çok uygun bir oyun olduğunu 
belirterek şu ifadeleri kullandı: “Remy’nin 
kronik bazı problemleri de var. Tendon-
larında problem var. Onun performansını 
etkilemeyecek ve sakatlamayacak düzeyde 
çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İki gündür 
antrenmanları tamamlıyor. Hafta sonuna 
kadar performansını biraz daha yukarıya 
çekebilirsek, başlarken veya sonradan 
Remy’den faydalanabiliriz. Ronoldo’nun 
sakatlığı sürüyor, ayrı çalışıyor. Yasin’in 
küçük bir bel problemi vardı. Fabricio’nun 
arka adalesinde problem vardı, takımla 
çalışmalara başladı ama şu anda durumu 
tam net değil. Phiri, geçen gün yaptığımız 
hazırlık maçında biraz arka adalelerinden 

sıkıntı hissetti. Onu biraz dinlendiriyoruz, 
maça kadar ne olacağı henüz belli değil. 
Deniz’inde aynı şekilde koruyucu çalışma-
larını yapıyoruz. Umar’da biraz akciğer 
enfeksiyonu var. Yavaş yavaş takımla 
çalışmaya başladı. Milli maç arasıydı ama 
aslında tam takım çalışamadık. Bu durum 
bize, alt yapıdan beş tane genç kardeşimizi 
aramıza alma, onları tanıma fırsatını do-
ğurdu. Onlardan Emre Vezir’i de altyapı 
kadrosundan dahil ettik. Bundan sonra 
bizle beraber çalışmalara başlayacak. Bu 
durum belki de altyapıdaki diğer oyuncula-
rımız içinde itici güç kuvvet olur. Onlarda 
hedeflerine a takımı koyarak çalışmalarına 
devam ederler.”

LiGi iSTEDiGiMiZ 
YERDE BiTiRiRiZ

DOĞRU ŞEKILDE 
odaklanmak önemli
TAKIMIN kazanamama psikolojisi 
olduğunu ama artık bu durumu yavaş 
yavaş üzerlerinden attıklarını söyleyen 
Hamzaoğlu, “Her şeyden önce so-
nuçlar önemli ama bizim için sonuca 
giden yolda yaptıklarımız çok daha 
önemli. Çünkü onlar bize sonucu geti-
recek. Burada biraz sabırlı olmak zo-
rundayız çünkü takımda kazanamama 
psikolojisi vardı. Yavaş yavaş takım 
bu durumu üzerinden attı. Takımın 
Galatasaray maçında ortaya koyduğu 
performansla oyuncuların kendilerine 
olan güvenini tekrar kazanmalarını 
sağladı. Bunun devamını getirmek 
şart. Ligin sonu bizim için önemli. 
Bu ligi istediğimiz yerde bitireceğiz” 
şeklinde konuştu. DHA

BASKETBOLDA 
düşüş yaşanıyor

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Baş-
kanlığı’na adaylığını açıklayan eski başkan 

Harun Erdenay, projeleri ve hedefleri 
hakkında açıklamalarda bulundu. Erdenay, 
“Sıralamaya bakıldığında son 5 yıldaki dü-
şüşü görüyoruz. Takımla birlikte olabilmek, 

antrenmanlara, kamplara giderek sporcularla 
olmak onlara büyük bir motivasyon katacak-

tır. Her zaman takımımızla olacağız” dedi



Bir başka Yunan oyuncu ve takım 
arkadaşı Siopis ile ilgili de açıklama-
larda bulunan Bakasetas, şunları kay-

detti; “Siopis inanılmaz birisi. Harika 
enerjisi olan, nereye giderse gitsin veya 

hangi takımda oynarsa oynasın takım-
daki herkesin sevdiği, karakteri ve kalbi ile 
gerçekten çok iyi bir insandan bahsediyoruz. 

Performansıyla ve daha öncede bahset-
tiğim gibi futbolun değişen yönü ile 

birlikte savunmacı orta sahalardan 

beklenen her şeyi oyunun içine katabilecek 
o performansı gösterebilecek bir oyuncu. 
Ben de kendisini takımımızın eksik yönünü 
tamamlayabilecek birisi olarak tanımlayabili-
rim. Artık bundan sonraki iş onun saha için-
de göstereceği performansa ve yapabileceği 
o başarılara kalmış durumda. Çünkü hem 
onun beklentisi hem de taraftarın kendisin-
den beklentisi önemli ve yüksek düzeyde. 
Umuyorum ki zaten o da kendi yeteneğiyle 
bu beklentilere karşılık verebilecektir.”

Trabzonspor’un Yunan orta saha oyuncusu Anastasios Bakasetas, bu sezo-Trabzonspor’un Yunan orta saha oyuncusu Anastasios Bakasetas, bu sezo-
nun kendileri için önemli olduğunu belirterek, “Sezon sonunda hep bera-nun kendileri için önemli olduğunu belirterek, “Sezon sonunda hep bera-

ber mutlu olmak istiyoruz. Şu an tek istediğim şey şampiyonluk” dediber mutlu olmak istiyoruz. Şu an tek istediğim şey şampiyonluk” dedi

Trabzon’un 
28 yaşındaki 
orta saha 

oyuncusu Anastasios 
Bakasetas, kulüp dergisine hedef-
leriyle ilgili açıklamalarda bulundu. 
Trabzon’a geldiği andan itibaren 
yabancılık çekmediğini kaydeden 
Bakasetas, “Buraya geldiğim ilk 
andan itibaren ortak kültürün ve 
ortak detayların aslında çok önemli 
olduğunu fark ettim. Adaptasyo-
num konusunda bu ortaklıkların 
da çok önemli olduğunu söyleye-
bilirim. Çünkü geldiğiniz ilk andan 
itibaren buradaki futbola olan 
tutkuyu görebiliyorsunuz ve Yuna-
nistan’da da insanlar futbola tam 
anlamıyla tutkuyla bağlı. O yüzden 
Trabzon’a geldiğim ilk andan itiba-
ren hiç şaşkınlık yaşamadım. Hatta 
buraya geldiğimde neredeyse 
Trabzon’a alışmış durumdaydım” 
diye konuştu.

Süper Lig yarışmacı bir lig
Türkiye Süper Ligi’nin çok yarış-
macı bir lig olduğunu düşündü-
ğünü söyleyen Bakasetas, şöyle 
devam etti: “Organizasyon anla-
mında da ligin başlangıcı, ligin biti-
rilişi ve bütün detaylar konusunda 
da gerçekten başarılı bulduğumu 
söylemem gerekir. Oyuncular için 
önemli detaylar vardır oynadığınız 
ligle alakalı olarak. Burada örneğin 
stadyumlardan bahsedecek olur-
sak, her pazar günü oynadığımızda 
harika bir stadyumda ve harika 
atmosferler içerisinde oynuyorsu-
nuz. Bunlar oyuncular için önemli 
detaylar. Aynı zamanda Türkiye 
Süper Ligi’nin ekonomik anlamda 
da çoğu ligle yarışabilir seviyede 
olduğunu düşünüyorum. Oyun-
cular buraya geldiklerinde kon-
santrasyonlarını ve odaklarını tam 
olarak sağlayabilirlerse ve takımla-
rına yardımcı olabilme düşünceyle 
hareket edebilirlerse çok başarılı 
olabilirler. Lige kendini adapte 
etmiş oyuncuların burada önemli 
başarılar kazanabileceklerini düşü-
nüyorum.”

Hem hücum hem savunma
Son yıllarda futbolun çok değiştiğine 
dikkat çeken Bakasetas, bu konuda 
şunları söyledi: “Örneğin ‘10 numa-
ra’ olarak bahsedilen pozisyonda oy-
nayan oyuncular eskiden asla temasa 
girmezler, asla savunma yapmazlar, 
sadece topu ayaklarına beklerler 
ve yetenekli olduklarından dolayı 
topu sadece top onlara geçtikten 
sonra kullanırdı. Sadece o zaman 
oyunun içine dahil olurlardı. Ancak 

oyunun ne kadar değiştiğine bakacak 
olursanız eğer saha içerisinde o 11 
kişiden bir oyuncu dahi koşmazsa, 
eğer takımına yardımcı olmaya çalış-
mazsa, bu rakip takım için büyük bir 
avantaj anlamına gelir. Sonrasında 
bu gerçekten halledilmesi çok güç 
bir sorun haline gelir. Ben de 8-9 
yaşlarındayken topu ayağına bekle-
yen, hiç koşmayan, ritimde oynama-
yan ve sadece top ayağına geçtiğinde 
oyunun içine dahil olan bir oyuncuy-
dum. Artık ben de antrenmanlara 
çıktığımda tüm gücümü, tüm yete-
neğimi sahada vermeye çalışıyorum. 
Her antrenmanı maçmış gibi yapma-
ya çalışıyorum ve bunun sayesinde 
de hafta sonu maça çıktığımda daha 
rahat koşabiliyorum. Hem hücumda 
hem savunmada takımıma yardımcı 
olmaya çalışıyorum.”

Bizim için önemli bir sezon
Trabzonspor taraftarlarını mutlu 
etmek istediklerini kaydeden Baka-
setas, bu sezon ve geleceğe yönelik 
hedefleriyle ilgili olarak da şu ifa-
delere yer verdi: “Bu yıl gerçekten 
bizim için çok önemli bir sezon. Bu 
sezonun sonunda önemli başarılar 
kazanmayı hedefliyoruz. Öncelikli 
hedefim her zaman o başarıları 
kazanabilmek olacak. Trabzonspor 
taraftarlarına o mutluluğu verebil-
mek istiyoruz. Sezon sonunda hep 
beraber mutlu olmak istiyoruz ve 
bu hedefleri beraber gerçekleştire-
bilmek istiyoruz. Eğer bu hedefler 
gerçekleşirse ve işler istediğimiz 
gibi giderse, eğer Trabzonspor da 
benden önemli bir kazanım sağ-
layacak olursa tabii ki Avrupa’nın 
önemli takımlarından birinde 
oynamayı hedefleyebilirim. Çünkü 
oyuncu olarak ve bir insan olarak 
her zaman limitlerini görmeyi de-
neyen, limitlerinin neresi olduğunu 
öğrenmeye çalışan birisiyimdir. 
Dolayısıyla da eğer kulüp benden 
bir kazanım sağlayacaksa ve be-
raber başarılar kazandıktan sonra 
ben de Avrupa’nın önemli kulüple-
rinden birinde oynamayı istiyorum. 
Ancak her zaman bahsettiğim gibi 
ben bu kulübün bana verdiği her 
şeyden dolayı bu kulübe müte-
şekkirim. Şu an Trabzonspor’ da 
olmaktan dolayı da çok mutluyum 
ama dediğim gibi işler istediğimiz 
gibi giderse, ben de böyle bir fırsatı 
deneyebilirim.”

Abdullah Avcı fark yaratıyor
Trabzonspor’da olmasının en 
önemli sebeplerinden bir tanesi-
nin de Abdullah Avcı olduğunu 
belirten Bakasetas, bu konuda da 

şunları söyledi: “Çünkü benim 
burada olmamı gerçekten isteyen 
kişilerden bir tanesi kendisiydi. 
Geldiğim ilk andan itibaren hem 
bana davranış şekli, hem bana ko-
nuştukları ve aynı şekilde de saha 
içinde bana verdiği özgürlük, bana 
verdiği güven sayesinde başarılı 
olabildiğimizi düşünüyorum. Zaten 
sonuçlar ve elde ettiğimiz başarılar 
da Abdullah Avcı’nın başarısını ve 
beraber kazandığımız başarıları tek 
başına ifade edebiliyor. Ancak ben 
de tabii ki hem transfer sürecimde, 
hem de şu an beraber çalıştığımız 
bu ortamda hocamıza teşekkür 
etmeliyim. Aslında saha içinde 
ihtiyacım olan şeyleri bana verdi. 
Saha içindeki özgürlük hem de o 
verdiği bana güven sayesinde iyi 
bir çalışma ortamı yakaladığımızı 
düşünüyorum. Geldiğim ilk andan 
itibaren de bana hep sıcak ve yakın 
davrandı kendisi.”

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

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

13 maçlk seri bitti 

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

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

Yanal'n 4'üncü yenilgisi 

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

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

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

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

İlk yar 1-0 

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

Net skor 

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

Ankaragücü 
3’te 3 yaptı

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

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

Önemli bir golcü 

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

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

Hatayspor açklamşt 

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

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

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

2021 YILINDA  
TEK YENILGI 

TRABZONSPOR’DA 
her geçen sezon yükse-
len performansyla alkş 

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

Ugurcan Çakır’a 
Juventus talip  

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

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

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

çnda 3. galibiyeti elde etti.

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

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

Milli tenisçinin 
ilk şampiyonluğu

15SPOR 15 MART 2021 PAZARTESİwww.gazetedamga.com.tr

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

YANAL’IN  
KARİYERİ

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

tasnda deplasmanda Aytemiz 
Alanyaspor'a 4-0 kaybeden Fraport 

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

13 maçlk seri bitti 

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

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

Yanal'n 4'üncü yenilgisi 

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

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

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

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

İlk yar 1-0 

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

Net skor 

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

Ankaragücü 
3’te 3 yaptı

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

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

Önemli bir golcü 

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

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

Hatayspor açklamşt 

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

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

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

2021 YILINDA  
TEK YENILGI 

TRABZONSPOR’DA 
her geçen sezon yükse-
len performansyla alkş 

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

Ugurcan Çakır’a 
Juventus talip  

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

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

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

çnda 3. galibiyeti elde etti.

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

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

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

YANAL’IN  
KARİYERİ

*
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SAMPSAMPiiYONLUKYONLUK
iiSTSTiiYORUM!YORUM!

Siopis beklentileri karşılar
BAKASETAS 
BAKASETAS 

İDDİALIİDDİALI

Yunan oyuncuların 
Türkiye’de başarısını ortak kül-

türe bağladığını ifade eden Bakasetas, 
şöyle konuştu: “Çoğu Yunan oyuncunun 

burada başarılı olduğunu görüyoruz. Ben bunu 
kültürümüzdeki ortak noktalara bağlıyorum. Çünkü 

kültür olarak birbirine yakın iki ülkeden bahsediyoruz 
ve Yunan oyuncularımız buraya geldiklerinde adapte 

olmalarında herhangi bir sıkıntı yaşamıyorlar. Kültürün as-
lında neredeyse tamamını bildiklerinden dolayı daha hızlı 
şekilde buraya adapte olabiliyorlar. Bütün Yunan oyuncu-
larla iletişim halindeyim ve hepsinin de burada olmaktan 

dolayı çok mutlu olduklarını söyleyebilirim. Türkiye 
liginden bahsettiğimizde güzel stadyumlardan, iyi 
atmosferlerden ve iyi oyunculardan bahsediyor-
sunuz. Aynı şekilde bu da oyuncuların buraya 

adaptasyonunu kolaylaştırıyor. Dolayısıyla 
Türkiye’ye gelen bütün Yunan oyun-

cuların başarılı olmasını ben 
buna bağlıyorum.”

Yunan oyuncular Yunan oyuncular 
burada başarılıburada başarılı

AYTEMIZ Alanyaspor for-
masıyla Trabzonspor’a karşı 
61’inci dakikada attığı golün 
bordo-mavili takıma transferi-
ne bir vesile olduğunu düşün-
düğünü söyleyen Bakasetas, 
“Bu sene kaçırdığım penaltı 
sonrasında veya kötü oynadı-
ğım maçlardan sonra taraftar-
larımızın ve etraftaki herkesin 
o desteğini hissettim. Kötü 
anlarda ve zor durumlarda 
insanların yanımda olduğunu 
gördüm ve gerçekten onlara 
teşekkür etmek istiyorum. 
Aslında Trabzonspor ile olan 
ilişkimizi ben bir kelime ile çok 
iyi tarif edebileceğimi düşünü-
yorum: ‘Karma.’ Çünkü her şey 
belli bir sebepten ötürü olur, 
ben buna inan biriyim. O golü 
attıktan sonra Trabzonspor’a 
dahil olmam, hatta oynadığım 
ve attığım ilk golün 61’inci 
dakikada gelmesi,  61’inci daki-
kanın Trabzonspor taraftarları 
için önemi ve ilk golü bura-
da 61’inci dakikada atmam, 
sonrasında böyle sıcak bir ilişki 
kurabilmemizin karmadan 
kaynaklandığını düşünüyorum. 
Her şey bir sebepten ötürü 
olur. O golün Trabzonspor’a 
gelmemde ve böyle bir sıcak 
ilişki kurmamızda bir vesile ol-
duğunu düşünüyorum” diyerek 
açıklamalarını noktaladı. DHA

Attığım gol beni 
buraya getirdi

POLONYA temsilcisi önünde 37 
dakika geride oynayan Kaf-Kaf, ilk 
yarıyı 51-37 mağlup tamamladıktan 
sonra ikinci yarı boyunca rakibine 
yalnız 26 sayı şansı tanıyıp 43 sayı 
üretti. Heyecan fırtınası şeklinde 
geçen maçı Şampiyonlar Ligi MVP’si 
olarak transfer ettiği süper yıldızı 
Bonzie Colson’un 18 sayı, 7 ribaund, 
5 asist, 35 yaşındaki takım kaptanı 
Semih Erden’in 17 sayı, 5 ribaund, 2 
blok, son transfer Michael Roll’un 
14 sayılık performansıyla son anlarda 
döndüren Kaf-Kaf, Avrupa’da 1.5 yıl 
sonra buluştuğu taraftarını mest etti. 
Süper Lig’e 2 galibiyetle başladık-
tan sonra Anadolu Efes’e 1 sayıyla 
yenilen Karşıyaka, Şampiyonlar Li-
gi’nde ise 2’de 2 yaparken, grupta 26 
Ekim’de ağırlayacağı İspanyol ekibi 
Baxi Manresa’yla birlikte zirveye 
yerleşti. Mustafa Kemal Atatürk Kar-
şıyaka Spor Salonu’ndaki unutulmaz 
karşılaşmada Altay Başkanı Özgür 
Ekmekçioğlu da mücadeleyi daha 
önce Avrupa arenasındaki bazı maç-
larda olduğu gibi Başkan Turgay Bü-
yükkarcı’yla birlikte izleyip Kaf-Kaf’a 
destek verdi. Maçın ardından kötü 
günde kazanmanın önemli olduğunu 

belirten Antrenör Ufuk Sarıca, “Çok 
zor bir maç oldu. Taylor’ın sakatlığı 
bizi etkiledi. Ancak ondan da öte ilk 
yarı konuştuğumuz şeyleri düzgün 
yapamadık. Aslında ilk yarı hiçbir şey 
yapmadık. Çok top kaybı yapıp 51 
sayıya izin verdik” dedi.

Kötü oynarken kazanmak önemli
“İkinci yarı müdafaa kısmını düzelt-
tik” diyen Ufuk Sarıca, “Rakibi 26 
sayıda tuttuk. Salonumuz full değildi 
belki ama taraftarla oynama beceri-
mizi de geliştirmemiz lazım. Yaklaşık 
1.5 senedir taraftarsız oynuyoruz, bu 
da oyuncuları etkiliyor. Her topu son 
top gibi oynamamak lazım. Biz bir 
bölümde acele ettik, bu bölümde de 
potamızda sayılar bulduk. Ancak kötü 
oynadığımız günde de maçı çevirmek 
önemli. Jerusalem deplasmanında-
ki galibiyetin anlam kazanması için 
içerdeki maçları kazanmamız lazım. 
Kenardan gelen Can bize çok önemli 
katkı verdi. Semih’in faulleri atama-
masına rağmen özellikle içerde, pota-
ya gittiğimiz sürelerde bize çok önemli 
katkı verdi. Savunmada blokları da 
çok iyiydi. Böyle bir günde kazanmak 
önemli” açıklamasını yaptı.

Potanın efeleri
TARiH YAZIYOR
Geçen yıl kupayı finalde kaçırıp bu sezon şampiyonluğun en büyük favorisi 
olduğu FIBA Şampiyonlar Ligi’nde B Grubu’nda sezona İsrail’de Hapoel Jeru-
salem deplasmanındaki son saniye üçlüğüyle gelen galibiyetle başlayan Pınar 
Karşıyaka, evinde Stal Ostrow’u da 14 sayı geriden gelip 80-77 mağlup etti

SALON: Metro Enerji
HAKEMLER: Zoran Mitrovski, 
Suzana Vujicic, Goran Grbic

FENERBAHÇE SAFİPORT: 
Iagupova 11, McBride 17, 
Şerife Alperi Onar 7,Zahui 

11, Williams 8, Olcay Çakır 
4, Tuğçe Canıtez 7, Manolya 

Kurtulmuş
BASKET LANDES: Ajemba 2, 
Chery 2, Dumerc 11, Paget 

8, Tolo 14,Fauthoux 14, 
Roumy, Abega 4, Turcinovic 
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1. PERİYOT: 20-23, DEVRE: 
34-38, 3. PERİYOT: 50-49
BEŞ FAUL: Paget (Basket 

Landes), Zahui (Fenerbahçe 
Safiport)

Fenerbahçe Safiport Kadın Bas-
ketbol Takımı, EuroLeague Wo-
men B Grubu ikinci hafta müca-
delesinde Fransa temsilcisi Basket 
Landes’i konuk etti. Karşılaşma 
65-70 konuk ekibin üstünlüğüyle 
tamamlandı.

Fenerbahçe 
yenildi: 65-70

ÜLKESININ milli takımında yaşadığı sa-
katlık sonrası bugün Trabzon’da MR’ı çe-
kilen Trabzonspor’un Slovak futbolcusu 
Marek Hamsik’in, Fenerbahçe maçında 
riske edilmeyeceği öğrenildi. 2022 Dünya 
Kupası Elemeleri’nde Slovakya’nın 
Hırvatistan ile oynadığı maçta ayağından 
yaşadığı sakatlık sonrası 41’inci dakikada 
oyundan çıkmak zorunda kalan Trab-
zonspor’un orta saha oyuncusu Marek 

Hamsik’in, bugün Trabzon’da MR’ı 
çekildi. Slovak oyuncunun yapılan 
ilk kontrolün ardından Süper 
Lig’in 9’uncu haftasında oynana-
cak Fenerbahçe karşılaşmasında 
riske edilmeyeceği bildirildi. 

Hamsik riske 
edilmeyecek



Şiir kitabı Pamuk İpliğine 
Bağlı ile 2 ay önce ede-
biyat dünyasına merha-

ba diyen genç yazar ve şair 
Recep Atmaca hem kitabına 
ilişkin hem de kendisine 
ilişkin bilinmeyenle-
rini Damga okur-
ları ile paylaştı. 
Uzun zaman-
dır edebiyat-
la içli dışlı 
biri olduğunu 
anlatan At-
maca, “Yıllar-
dır edebiyatla içli 
dışlıyım. Kitap oku-
mak benim için aşk haline 
geldi. Kendimi kitap okuma-
ya motive edip, alıştırdım. 
Sonrasında da hayatta vermiş 

olduğumuz bir mücadele var. 
Hayatın getirdiklerini karşıla-
ma yetim herekese göre aynı 
olmadı. Zamanla okudukla-
rım ve yaşadıklarım sonucu 

bir birikim oluştu. Kabiliyet 
mi deriz buna, ne 

deriz? Bilmiyo-
rum. Sonra 
yazmaya 
niyetlendim. 
Yavaş yavaş 
yazmaya 

başladım. 
Şiirlerim ve öy-

külerim böylelik-
le otya çıktı. Kitaba 

nasıl karar verdiğim sorusu-
na gelince, yakınlarımdan çok 
güzel tepkiler aldım. Kendimi 
doldurmak için hem yapıcı, 

hem yıkıcı mücadele ettim. 
Daha sonra Bornova Beledi-
yesi, Zeytinburnu Belediyesi, 
İnönü Üniversitesi gibi hatırı 
sayılır yerlerde bu kitaptan 
önce yazdıklarımla ilgili ödül 
aldım. Kitap yazamak benim 
yolumu açtı. Bütün yazdıkları-
mı, “söz uçar yazı kalır” hepsi 
arşivimde duruyordu, güzel 
bir editörlük çalışmasıyla 
kitaplaştırmaya karar verdim. 
Böylelikle ‘Pamuk İpliğine 
Bağlı’ kitabım çıktı” dedi.

 Okurların ilgisi çok güzel
Kitaba ilişkin edebiyatsever-
lerin güzel bir ilgisi olduğunu 
da kaydeden Atmaca, “Kitap 
çıkalı iki ay oldu. Bekledi-
ğimden daha fazla ilgi ve 

alaka oluştu. Antalya’dan, 
Anakara’dan, Sivas’tan, 
Erzurum’dan güzel tepkiler 
aldım. İmza için de çağırıyor-
lar. Kitap fuarı da yaklaşıyor. 
TÜYAP’ taki fuar açılırsa, 
yayınevi bir standımızı aça-
cak. Hem seven arkadaşla-
rım hem de orda tanıyacak 
olanlar için güzel dileklerimi 
sunup, imzamı atacağım. Pa-
muk İpliğine Bağlı kitabım is-
mini, kitabın içinde geçen bir 
şiirden alıyor. Tüm dileğim ve 
isteğim, duyguların ve hislerin 
pamuk ipliğine bağlı olmama-
sı” ifadelerini kullandı.
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7’DEN 70’E ANMA

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

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

Cumhurbaşkanı yazdı

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

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

Tek bir duygumuz vardı

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

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

Kitaba övgü

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BİK Genel
Müdürü

Rıdvan Duran

M. Zahid Sobacı

15 EKİM 2021 CUMA

Genç yazar ve şair Recep Atmaca, iki ay önce yayınlanan kitabı Pamuk İpliğine Bağlı’ya iliş-
kin Damga’ya açıklamalarda bulundu. Kitabının adının yazdığı bir şiirden geldiğini kaydeden 

Atmaca, “Dilerim duygularımız hiçbir zaman pamuk ipliğine bağlı olmasın” diye konuştu

EXPOBEL Çevre, Şehircilik ve Teknoloji Fuarı kapsamında düzenlenen 
Belediyelerde Dijital Dönüşüm Paneli’ne konuşmacı olarak katılan Beyoğlu 

Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, “Beyoğlu’nun hep 18 yaşında olması lazım, 
fit olması lazım. Kendi ekosistemini çağa uydurması gereken bir Beyoğlu inşa 

etmemiz gerekiyordu. Bunun için birtakım çalışmalar yaptık” dedi

CALIK NiKAHI KIYDI
ESi SAHiTLiK YAPTI
Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Durin Ajans 
Editörü Özge Özışık ve Anıl Şahinoğlu’nun nikahını kıydı. Ça-

lık’ın eşi Zehra Evin Çalık’da genç çiftin nikah şahitliğini yaptı
GAZETECİ ve Durin Ajans Editö-
rü Özge Özışık, Anil Şahinoğlu ile 
hayatını birleştirdi. Büyükçekmece 
Worldpoint Atatepe Sosyal Tesis-
leri Kır Düğün Alanı’nda gerçek-
leştirilen nikah törenini Beylikdüzü 
Belediye Başkanı Mehmet Murat 
Çalık kıyarken, genç çiftin nikah 
şahitliğini ise Çalık’ın eşi Zehra 
Evin Çalık yaptı. Genç çift bir ömür 
mutluluklar dileyen Belediye Baş-

kanı Çalık, “Evlilik en güzel kurum-
ların başında geliyor. Sizler de bir 
ömür mutlu olun, birliktelik içinde, 
iyi günde kötü günde hep yan yana 
olun. Vatana, millete hayırlı evlatlar 
yetiştirin” temennisinde bulundu. 
Evliliğin hayatta verilecek en güzel 
kararlardan biri olduğunu belirten 
Zehra Evin Çalık, çiçeği burnunda 
çifte “Allah bir yastıkta kocatsın” 
diyerek mutluluklar diledi.

Sanatçıların her za-
man topluma temas 
etmesi gerektiğini 
kaydeden Recep 
Atmaca, “Topluma 
temas etmeden, 
büyük şairlerimi-
zin, yazarlarımızın; 
Orhan Veli ve Yaşar 
Kemal başta olmak 
üzere onlar gibi 
kolay kolay sanatçı 
olunamaz. Ben de 
o düsturla hareket 
etmeye çalıştım” 
dedi.

BEYOGLU’NUN
yaşı hep 18 olmalı

ANIL BODUÇ
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ERZURUM’UN İspir ilçesi Yeşilyurt 
Köyü’nden şair Recep Atmaca’nın 
“Pamuk İpliğine Bağlı’ adlı şiir kitabı 
yayınlandı. İstanbul Üniversitesi 
Elektrik Elektronik Mühendisliği Bö-
lümünü bitiren Recep atmaca, Yüksek 
Mühendis ünvanı aldıktan sonra Arel 
Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği 
Uzmanı oldu. atmaca halen bir kamu 
kurumunda görevini sürdürüyor. Şair 
Recep Atmaca, 2017 yılında Bornova 
Belediyesi Şiir Yarışmasında dereceye 
girdi. 2018’de İnönü Üniversitesi 100. 
Yıl Şiir Yarışmasında yine dereceye 
giren şiirler arasında yerini alan At-
maca’nın 8 adet şiir kitabında şiirleri 
bulunuyor. 2017 yılında Zeytinburnu 
Belediyesi Öykü Yarışmasında Man-
siyon Ödülü kazanan şair Atmaca, 
’Pamuk İpliğine Bağlı’ şiir kitabında, 
topluma temas etmeden eserler mey-
dana getirilemeyeceği bilinciyle şiirler 
inşa etti. atmaca, Pamuk ipliğine 
bağlı olmayan duyguların, ilişkilerin, 
hayallerin bütün hayatta var olması 
gerektiğini ifade ediyor. 

BAGLI OLMASINBAGLI OLMASIN
DUYGULARIMIZDUYGULARIMIZ
PAMUK PAMUK iiPLPLiiGGiiNENE

RECEP ATMACA RECEP ATMACA 
KİMDİR?KİMDİR?

Yazar 
ve şair Recep 

Atmaca, yeni kitabı Pa-
muk İpliğine Bağlı’yı, Dam-
ga Gazetesi’ne de hediye 

ederek, kısa bir süre içinde 
roman yayınlayacağının 

müjdesini paylaştı.

TÜRKİYE Belediyeler Birliği 
(TBB) ve Akort Fuarcılık 
işbirliğinde Gaziantep’te 
“EXPOBEL Çevre, Şehircilik 
ve Teknoloji Fuarı” düzen-
lendi. Ortadoğu Fuar Merke-
zi’nde gerçekleştirilen fuarda 
belediyelerin dijital dönüşüm 
projeleri görücüye çıktı. Yo-
ğun ilgi gören fuarda Beyoğlu 
Belediyesi de dijital dönüşüm 
alanında geliştirdiği projeleri 
katılımcılarla paylaştı. Fuar 
kapsamında düzenlenen Be-
lediyelerde Dijital Dönüşüm 
Paneli’ne konuşmacı olarak 
katılan Beyoğlu Belediye 
Başkanı Haydar Ali Yıldız, 
Beyoğlu’nda yerli ve milli 
teknoloji kullanılarak hayata 
geçirilen Dijital Yönetim, Yol 
Analiz Sistemi, 3D Dijital 
Beyoğlu, İnovasyon Merkezi 
ve Artırılmış Gerçeklik proje-
lerini anlattı. 

Hep fit olmamız lazım
Beyoğlu’nun sanatın, kültü-

rün ve tarihin şehri olduğu-
nu belirten Başkan Yıldız, 
“İstanbul’un, beklide Türki-
ye’nin en eski şehridir Beyoğ-
lu. Bu anlamda yaşlı bir şehir. 
Peki her gün 2 milyona yakın 
turisti ağırlayan Beyoğlu’nun 
yaşlı olduğunu kabul edebilir 
miyiz? Hayır. Beyoğlu’nun 
hep 18 yaşında olması lazım, 
fit olması lazım. Kendi 
ekosistemini çağa uydurması 
gereken bir Beyoğlu inşa 
etmemiz gerekiyordu. Bunun 
için birtakım çalışmalar yap-
tık. Birincisi Dijital Yönetim 
Merkezimiz. Burada şuan-
da sahadaki ekiplerimizin 
gönderdiği veriler tamamen 
bizim sistemimize aktarılıyor 
ve buradan günlük olarak iş 
yoğunluklarımız takip edilip 
gerektiğinde anında mü-
dahale etme, vatandaşların 
memnuniyetini takip etme 
ve kök neden analizi yapma 
imkanımız var. Yani proble-
min gelişi, talep ve önerilerin 
takip edilmesi online olarak 
yapılıyor” dedi.

TAHSİN GÜNER

Başakşehir afet 
eğitimi verdi

BAŞAKŞEHİR Beledi-
yesi, afetlere karşı toplu-
mu bilinçlendirme çalış-
malarına aralıksız devam 
ediyor. 13 Ekim Dünya 
Afet Risklerinin Azaltıl-
ması Günü kapsamında 
BAŞAKAY gönüllüsü 
öğrencilere temel afet 
eğitimi verildi. Başak-
şehir Belediyesi’nin ilçe 
sakinlerini afetlere karşı 
bilinçlendirmek amacıy-
la kurduğu Başakşehir 
Arama Kurtarma Afet 
Yönetimi (BAŞAKAY) 
tarafından Kayaşehir 
Kültür ve Yaşam Parkı’n-
da düzenlenen eğitime 
115 lise öğrenci katıldı. 
BAŞAKAY Gönüllü 
Eğitmeni Bekir Göksel, 
BAŞAKAY gönüllüsü 
olan Bahçeşehir Ata-
türk Lisesi öğrencilerine 
doğal afetler ve afet yö-
netimi konusunda eğitim 
verdi. Acil durum planı 
ve acil durum çantasının 
yanı sıra afet sırasında, 
anında ve sonrasında 
yapılması gerekenler ile 
tahliye ve toplanma alan-
ları gibi konular detayla-
rıyla ele alındı.

YAKUP TEZCAN

BAŞARI UZUN BİR YOLCULUK BİÇİMİDİR


