
İstanbul'da tedavi gör-
düğü hastanede hayatını

kaybeden BAYKAR Yönetim
Kurulu Başkanı Özdemir
Bayraktar, Fatih Camii'nde
düzenlenen törenin ardından
son yolculuğuna uğurlandı.
Cenaze töreninde konuşan

oğlu Selçuk Bayraktar, "Bir
tarafta babamızdı, bir tarafta
arkadaşımızdı. Aynı zamanda
rehberimizdi, ilham kaynağı-
mızdı, kılavuzumuzdu, en
yakın dava ve yol arkadaşı-
mızdı bu yolda" ifadelerini
kullandı. I SAYFA 9

Beylikdüzü Belediyesi tar-
afından 7'incisi düzenlenen

Resim Çalıştayı, Beylikdüzü Ata-
türk Kültür ve Sanat Merkezi’nde
başladı. Belediye Başkanı Mehmet
Murat Çalık’ın ilk fırça darbesini
atmasıyla başlayan çalıştayın felse-
fesi “Sanat Bugüne Nefes Yarına
Umuttur” oldu. I SAYFA 16

BEYLİKDÜZÜ’NDE SANAT
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4 araca çarpıp durdu
Sarıyer'de ağaç dalları
yüklü kamyonet park ha-

lindeyken iddiaya göre freninin
boşalması ile yokuş aşağı git-
meye başladı. Kamyonet, yakla-
şık 1 kilometre gittikten sonra

park halindeki 4 araca, ardın-
dan ağaca çarparak yan yattı.
Kazada 1 çocuk yaralandı.
Kaza nedeniyle kamyonetin ait
olduğu şirketin sahibi Cengiz
Karakuş gözaltına alındı.
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İBB, PLAKA TAHSİSİYLE İLGİLİ 
YENİ SİSTEME GEÇTİ

İstanbul’a yeni 5 bin taksi talep
eden İBB, UKOME’den yanıt

alamayınca, taksi plakalarında denet-
leme yoluna gitti. İBB, plaka tahsisiyle
ilgili yeni sisteme geçti. Artık taksi pla-
kası satışında şoförlük mesleğinin
geçim kaynağı olması şartı aranacak.
Ticari plaka alımında çoklu hisselerin
bölünmesi de ortadan kaldırılacak.

Mevcutta taksi, taksi dolmuş veya mi-
nibüs plaka sahiplerinin ‘Şoförlük
mesleğini geçim kaynağı olarak seç-
miş olduğunu ve sürekli olarak icra
ettiğine’ dair Bakanlar Kurulu kararı
veya 5216 sayılı Kanun kapsamında,
tüm kamu kurum ve kuruluşları ile
esnaf odalarının katılımıyla çalışma
komisyonu kurulacak.
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EKREM İMAMOĞLU, ALGI 
OLUŞTURMAYA ÇALIŞIYOR

Yeni sisteme itiraz eden Taksi-
ciler Esnaf Odası Başkanı

Eyup Aksu, konuyu yargıya taşıyaca-
ğını belirterek, “Kanunda durumun
açıkça ifade edildiğini gibi şoförlükten
geçimini sağlayan kişiler, taksi plakası
alabilir. Burada hisseli veya ortaklı
alamazlar diye bir ifade yok. Burada
sayın belediye başkanı kaos yarat-

maya çalışıyor" diye konuştu. İBB'nin,
5 bin plakanın artışını yapamadığını
hatırlatan Aksu, bunun için algı oluş-
turmaya çalıştığını öne sürdü. Yeni
Nesil Taksiciler Kooperatifi Başkanı
Kıyasettin Telli ise “Taksiciler, İBB
Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başa-
rısızlıklarını örtecek bir esnaf grubu
değil" eleştirisinde bulundu. I SAYFA 5
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İBB'nin aldığı karar doğrultusunda taksi plakası satışında şoförlük mesleğinin geçim kaynağı 
olması şartı aranacak. Bu kararı yargıya taşıyacaklarını belirten İstanbul Taksiciler Esnaf Odası 
Başkanı Eyüp Aksu, “Sayın belediye başkanı kaos yaratmaya çalışıyor” suçlamasında bulundu. 
İmamoğlu ise “Bir avuç insan dışında kimsenin mutlu olmadığı taksi düzenini değiştireceğiz” dedi

SAYFA 5Mahmut OYMAN

Cumhuriyete
doğru...

SAYFA 4Erol Sırrı YOLCU

Ekim ayı
daha bitmedi
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Memurlara
yaptığı çağrı

çok tartışılan Kemal
Kılıçdaroğlu, “Devlet
memurlarına 'görevi-
nizi yapın' dedim.
'Kanun dışı işleri emir
olarak telakki edemez-
siniz' dedim. Bundan
rahatsız oluyorlar.
Yasal ölçüler içinde
çalışan hiç kimseyi tehdit etmek
benim haddim değildir. Ama mafya-
tik ilişkilere girenleri tehdit ediyorum.
Kimsenin hakkını yedirmeyeceğim.
Bütün kamu görevlilerine sesleniyo-
rum; Görevinizi millet adına yapınız,
mafyatik ilişkiler sizi zorlarsa bu kar-
deşinize haber verin, oraya gelip onla-
rın başına çökeceğim” dedi. I SAYFA 7
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Haber verin gelip
başına çökeceğim!

KİMSENİN HAKKINI YEDİRMEM

Kemal Kılıçdaroğlu

Partisinin grup
toplantısında

konuşan MHP lideri
Bahçeli'nin hedefinde
İBB Başkanı Ekrem
İmamoğlu'nun gezileri
vardı. "CHP Genel
Başkanı bürokratlara
değil İBB Başkanı'na
kafa yormalıdır" diye-
rek Kılıçdaroğlu'na
seslenen Bahçeli, "Gözümüzden kaç-
tığı sanılmasın sipariş bir plan se-
naryo devrededir. Görev sahası
İstanbul'la sınırlı bu belediye başkanı-
nın il il, ilçe ilçe gezmekteki amacı
nedir? Varmak istediği yer neresidir,
neyin hazırlığı içindedir" dedi.
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Sipariş bir plan
devreye sokuldu

İBB BAŞKANI’NA KAFA YORUN

Devlet Bahçeli

İstanbul Hava-
limanı'nda 40

dakika ambulansın
gelmesini bekleyen
Özel Harekatçı Polis
Cafer Bütün yaşamını
yitirdi. Olaya tanık
olan Bütün'ün arka-
daşı Akademisyen
Mustafa Bacaksız,
“Havalimanında bu-
lunduğumuz noktaya ambulansın
girişleri engelmiş, bariyerleri kaldır-
maya çalışıyorlarmış.  Ambulans 
sağdan soldan girmeye çalışıyormuş.
Yaklaşık 40 dakika bağıra bağıra 
kendisi vefat etti” dedi. I SAYFA 9

ç

Bağıra bağıra
hayata veda etti

40 DAKİKA AMBULANS BEKLEDİ

Cafer Bütün
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Aslıhan Dağıstanlı Aysev’in
kaleme aldığı Cesur Kızlara

Yol Arkadaşları serisinin 2. kitabı
Asla Pes Etmeyenler, hiçbir enge-
lin insan iradesinden daha güçlü

olmadığını kanıtlıyor. 
Kitaba ilişkin Dam-

ga'ya konuşan 
Aysev, “Hayalleri-
mize ulaşmak için
hepimiz Asla Pes
Etmeyen, Cesur
Kızlar olmak zo-

rundayız. Artık
cici değil cesur

kızların za-
manı”
diye ko-
nuştu.
SAYFA
16
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ARKAdASImIzdI
En yAKIn yOL

ARKAdASImIzdI

En yAKIn yOL

ARKAdASImIzdI

En yAKIn yOL

ARKAdASImIzdI

En yAKIn yOL

ARKAdASImIzdI
En yAKIn yOL

ARKAdASImIzdI

Sizi heyecanla
takip ediyoruz

Cici değil cesur
kızların zamanı

BURAK ZİHNİ
ÖZEL HABER

UKOME'DE DEVAM EDEN TARTIŞMA, İBB'NİN YENİ KARARIYLA FARKLI BİR BOYUT KAZANDI

TAKSI KAOSU!

Konuya ilişkin açıklama yapan İBB Başkanı Ekrem 
İmamoğlu, “İBB olarak önce 16 milyon İstanbullu’nun
sonra da alın teriyle çalışan, binlerce gerçek taksi 
esnafımızın yanındayız. Bir avuç insan dışında kimsenin
mutlu olmadığı taksi düzenini değiştireceğiz” dedi.

TAKSİ DÜZENİNİ DEĞİŞTİRECEĞİZ

Bugüne nefes
yarına umut

Büyükçekmece ilçesi Çak-
maklı Mahallesi’nde yayalar

ve bisiklet kullanıcıları için ayrılan
kaldırımı motorlu araçlar da kulla-
nınca İstanbul Büyükşehir Beledi-
yesi ve Büyükçekmece Belediyesi
ekipleri harekete geçti. Motorlu ta-
şıtların yayaların güvenliğini tehdit
etmemesi için kaldırımlara giriş ve
çıkışlar beton bariyerler ve duba-
larla kapatıldı. I SAYFA 4

BELEDİYE HAREKETE GEÇTİ
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İşgalcilere
bariyer engeli

Esenyurt Belediye Başkanı
Kemal Deniz Bozkurt, Esen-

yurt’taki Roman temsilcileriyle bir
araya geldi. Yapılan görüşmede, bir
heyet oluşturularak Romanların so-
runlarının tespit edilmesi ve çözül-
mesi yönünde karar alındı. Belediye
Başkanı Kemal Deniz Bozkurt,
“Elimizden gelen desteği; kreşin-
den, lisesine, üniversitesine ya da el
sanatlarına kadar vereceğiz. Burada
bir karar alındı. Bir heyet oluşturu-
lacak” diye konuştu. I SAYFA 5

ROMANLARA SÖZ VERDİ
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Sorun tespiti için
heyet kurulacak

İnşaat alanlarından aldıkları moloz atıkları ve
dolgu topraklarının döküm sahası yerine

kaçak bir şekilde Arnavutköy'deki Hacımaşlı Ma-
hallesi'ne döküldüğü ihbarını alan Arnavutköy Be-
lediyesi Zabıta ekipleri, kaçak döküm yapılan alana
geldiğinde hafriyat kamyonlarını göremedi. Dorse-
lerindeki hafriyatları dökerek kaçan sürücülerin tes-
piti için zabıta ekipleri çalışma başlattı. Hacımaşlı
Mahallesi Muhtarı Hayri Pekçetin kaçak döküm
nedeniyle mahallesinde hayvancılıkla uğraşan çift-
çilerin zor günler yaşadığını söyledi. I SAYFA 8

çOnlarca kamyo-
nun moloz ve

dolgu toprağını
kaçak bir şekilde

döktüğü Arna-
vutköy'de adeta
tepecikler oluştu

KACAK TARLASI!KACAK TARLASI!KACAK TARLASI!KACAK TARLASI!KACAK TARLASI!KACAK TARLASI!

Tanıklar
çelişti!

Oyuncu Ozan Güven ile
eski sevgilisi Deniz Bu-

lutsuz arasındaki şiddet dava-
sında tanıklar dinlendi. Ozan
Güven'in arkadaşı o gece Deniz
Bulutsuz'un dizinde morluk
gördüğünü iddia ederken, Bu-
lutsuz'un arkadaşı morluk ol-
madığını söyledi. Güven'in
evinin güvenlik görevlisi "Bir
şey duymadım" derken, Bulut-
suz da "Sesimin duyulmaması
imkansızdır" diye konuştu.
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Kaçak döküm nedeniyle hayvancılıkla uğraşan
çiftçiler, çeşitli zorluklar yaşadığını ifade etti.

Aslıhan
Dağıstanlı
Aysev

Deniz 
Bulutsuz

Ünlü iş insanı ve siyasetçi Mustafa
Baysan gazetemizi ziyaret etti. Damga

imtiyaz sahibi Mehmet Mert ile görüşen
Baysan, “Memlekete, millete hizmet etmek
kadar önemli bir şey yok” açıklamasını yaptı.
Damga'nın yerel bir gazeteden çok ulusal çiz-
gide yayın yaptığını belirten Baysal, “Haber-
lerinizle, ilkelerinizle birçok büyük basın
kuruluşuna taş çıkarıyorsunuz. Sizi heye-
canla takip ediyoruz” açıklamasını yaptı.
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COLORADO Eyalet Üniversitesi’nden
(CSU) araştırmacılar, fiziksel aktivitenin
beyindeki hücreleri birbirine bağlayan

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

Hafızada iyileşme gözlendi  

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

Beyaz cevheri küçülttü

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

Gençlerde henüz denenmedi

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

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

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

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

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

Protein kaçağına dikkat

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

idrar şikayetlerinin hastanın gün-
lük yaşamını zorlaştırdığına dik-

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

40'lı yaşlara dikkat 

Prostat büyümesinin her erkekte mey-

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

İdrar sıkıntısı belirti

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

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

Son teknolojik tedaviler 

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

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

SERTLEŞME
PROBLEMİ 

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

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

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

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

Hafızada iyileşme gözlendi  

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

Beyaz cevheri küçülttü

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

Gençlerde henüz denenmedi

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

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

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

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

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

Protein kaçağına dikkat

Fazla protein alımının da zararlarına da
işaret eden Çelik, “Vücudumuzun yapı
taşı proteinlerden oluşur. Proteinler vü-
cudumuz için önemli bir makro besindir.
Özellikle kırmızı veya beyaz et, yumurta
ve tahıllar başlıca protein kaynaklarıdır.
Aşırı protein tüketiminin böbreklerimizin
çok daha fazla oranda süzme yapmasına
ve ardından da idrarda protein kaçağına
yol açtığı gösterildi. Protein ağırlıklı bes-
lenmenin protein yıkımının son ürünü
olan ürik asidin eklemlerde birikimi so-
nucu oluşan Gut hastalığına neden ol-
duğu da bilinir. Ayrıca çoğunlukla
bağırsaklarımızda yaşayan ve vücudu-
muz için sağlıklı olan mikroorganizmalar
vardır. Bu canlıların, sindirim sistemi ve
bağırsak sağlığı üzerine, bağışıklık siste-
minin güçlenmesine ve metabolizmamı-
zın düzenlenmesi gibi birçok faydalı
görevleri vardır. Bağırsak mikrobiyomu
olarak adlandırılan bu canlıların sayısı,
dengesiz ve tek makro besin ağırlıklı bes-
lenme gibi durumlarda hızla azalır ve za-
rarlı mikroorganizmaların sayısı artar.
Bu nedenle sağlığımız olumsuz yönde 
etkilenir” ifadelerini kullandı. 
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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.
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Prof. Dr. Halim Hattat, “İyi huylu
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yan erkek, bunun beraberlik esna-
sında olmasından çekinerek
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leşme problemine yol açabiliyor.
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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.
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Bilimsel araştırmalar, çeşitli besin öğelerinin eksik-
liğinin stresi artırdığını gösteriyor. Obeziteyi tetik-
leyen etkenlerden stres ile beslenme arasında bir 

alışveriş olduğunu belirten Diyetisyen Gözde Karaca 
Kayan, “Sadece stresten dolayı yanlış beslenmiyo-
ruz, yanlış beslenerek de stresi besliyoruz” dedi

YANLIŞ BESLENEREK
STRESI BESLIYORUZ

Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölüm 
Başkanı Prof. Dr. Nurper Ülküer, suça sürüklenen çocuklara ilişkin 

değerlendirmelerde bulundu. Prof. Dr. Nurper Ülküer, “Bu çocukların 
neden suça sürüklendiğinin araştırılması ve onları zorlayan şartları 

ortadan kaldırması için gerekli önlemlerin alınması şarttır” dedi

Geçtiğimiz yıl ülkemiz-
de ortalama yarım 
milyona yakın ço-

cuğun güvenlik birimleri ile 
tanıştığını belirten Prof. Dr. 
Nurper Ülküer, “Bu rakam 
geçen yıla oranla daha düşük 
olmakla birlikte yine de hatırı 
sayılır bir sayı. Kolluk kuv-
vetlerine gelen çocuklar, daha çok mağdur 
olarak geliyorlar. 4’te biri kanunlarda suç 
olarak tanımlanan bir fiili işlediği yani suça 
sürüklendiği için, daha az bir kısmı fiili 
işlediği iddiası ile küçük bir kısmının ise 
bilgisine baş vurma amacı ile veya bulun-
tu çocuklar olarak güvenlik birimlerine 
geliyorlar. Bu grup içinde 117 bin çocuk 
suça sürüklenen çocuk olarak tanımlanı-
yor. Çocukların yaşları büyüdükçe oransal 
olarak sayıları da artmakla birlikte, her 
10 çocuktan ikisinin 11 yaş altı olduğu da ra-
porlarda yer alıyor. Yine istatistiklere göre, 
oğlan çocukları kızlara göre daha fazla suça 
sürükleniyorlar.” diye konuştu. 

İstismar kalıcı etkiler bırakır
Çocukluğun ilk yıllarının bu nedenle en 
kritik yıllar olarak karşımıza çıktığını ifade 
eden Prof. Dr. Nurper Ülküer, “Birçok 
sosyal-duygusal gelişimsel sorunların yine 
bu dönemdeki olumsuz etkiler sonucu 
ortaya çıktığı bilinmektedir. Bilhassa, toksik 
stres yani yoğun ihmal ve istismarın uzun 
süre devam etmesi şeklinde tanımlanan 
durumun, çocukluk döneminin ilk yıllarında 
beyinde geri-dönülmez sinirsel izler bırak-
tığı ve bu etkilerin yaşam boyu devam ettiği 
bilinmektedir.” dedi.

Suçta genetik faktör de etkili
Çocukların suça sürüklenmesinde çevresel 
etkilerden çok genetik etkilere daha fazla 
sorumluluk atfeden araştırmalar da bulun-
duğunu kaydeden Prof. Dr. Nurper Ülküer, 
“Genetik etki, akıl hastalığı ve suç davranışı 

eğilimi, çeşitli anti-sosyal davranış türleri 
ve bu tür davranışları destekleyebilecek 
dürtüsellik dahil olmak üzere ebeveynler-
den gelen kalıtsal faktörlerle ilişkili olduğu 
da bilimsel çalışmalarla desteklenmektedir. 
Ancak bu etkilerin çocukların maruz kaldığı 
çevresel risklerin genetik risk faktörlerinin 
etkisini arttırdığı da bildirilmiştir.” dedi. 
Genelde iki önemli çevresel faktörün ço-
cuğun suça sürüklenmesinde rol oynadığını 
kaydeden Prof. Dr. Nurper Ülküer, “Birin-
cisi çocukluğun ilk yıllarında ebeveynler/
bakım verenler, ikincisi ise daha sonraki 
yıllarda akran gruplarıdır. Genellikle akran 
grupları birbirine benzer olumsuz deneyim-
ler geçirmiş çocukların birbirini bulması ile 
oluşmakta ve böylece olumsuz davranişlar 
karşılıklı kabul görüp, pekiştirilelerek be-
nimsenmektedir.”dedi.

100 çocuktan 70’i travmatik 
olaylara maruz kalmış
Çevresel faktörlerden bir diğerinin ise 
çocukluk travmaları olduğunu belirten Prof. 
Dr. Nurper Ülküer, “Dünyadaki her 100 
çocuktan 70’inin fiziksel istismar, cinsel 
istismar gibi travmatize edici olay yaşadığı 
çeşitli raporlarda dile getirilmiştir. Çocuk-
lukta bu ve benzeri olaylara maruz kalma, 
gelişimsel gecikmeler, madde kullanımı ve 
intihar dahil olmak üzere bir dizi olumsuz 
duygusal, gelişimsel, davranışsal ve akademik 
sonuçları beraberinde getirdiği gibi, psikiyat-
rik bozuklukların temelini oluşturmaktadır.” 
diye konuştu. 

Cezalandırmak çözüm değil
Suça sürüklenen çocukların içinde bulunduk-
ları durumlar göz önüne alındığında, yasalar 
yoluyla çocuğun toplumsal ve psikolojik 
tehlikelere karşı korunması için tedbirler 
alınması gerektiğini kaydeden belirten Prof. 
Dr. Nurper Ülküer, şunları söyledi: “Gerek-
tiğinde, eğer ailenin ihmal ve istismarı söz 
konusu ise çocuğun aileden de korunması 
gerekir. Çocuğun gelişiminin sürekliliğinin 
desteklenmesi ve olumsuz deneyimlerin 

etkilerinin azaltılması için önleyici, koruyucu 
ve onarıcı kurumların olması gerekir. Diğer 
taraftan, adalet sistemi, bilhassa Çocuk Ko-
ruma Kanunu (ÇKK) çerçevesinde çocuğun 
haklarını korumakla yükümlüdür. Çocukları 
cezalandırmak yerine; suç öncesi alanda 
onları iyileştirmek önemli bir ilke olmalıdır. 
Yine ÇKK çerçevesinde çocuğu suça gö-
türen süreci engellemek, önleyici tedbirler 
alarak çocuğun suça sürüklenmesinin önüne 
geçmek önemlidir.ÇKK temel olarak; çocuk-
ların cezalandırılması yerine denetim altına 
alınmalarını, ailelerinden koparılmadan aile 
ortamlarında korunmalarını ve cezalandı-
rılmaya en son çare olarak başvurulması 
hususlarını kabul etmektedir. Çocuğun suç 
işleyerek adli makamlarla karşılaşmasından 
sonra, çocuğun dış ve iç dünyası ile ilgili olan 
bağlarının yeniden onarılması ve çocuğun 
toplumsallaştırılmasına yönelik çalışmala-
ra daha çok yer verilmelidir. Koruyucu ve 
destekleyici tedbirler, çocuğun korunması ve 
desteklenmesi amaçlarını taşımaktadır.”

Prof. Prof. Dr. Dr. 
Nurper Nurper 
ÜlküerÜlküer

AYNUR CİHAN AILELERIN, bilhassa yoksulluğun, 
sınırlı ekonomik şartların olumsuz 
etkilerinden korunabilmeleri, çocukları 
için daha uygun ev ortamları hazırla-
yabilmeleri desteğe ihtiyacı olduğuna 
dikkat çeken Prof. Dr. Nurper Ülküer, 
“Ailelere, bilhassa risk grubunda olan-
lara, ebeveynlik danışmanlıkları veril-
mesi, psiko-sosyal ve finansal destek 
sağlanması şarttır. Bu çerçevede toplum 
merkezlerinin düzenli aralıklarla yapa-
cakları taramalar ile aileye yönelik risk 
faktörlerini önceden farkedip önlem 
alması gerekir. Unutmayalım, çocuklar 
suçlu doğmazlar veya ortada bir neden 
yokken suça sürüklenmezler. Devletin, 
yerel yönetimlerin ve ailelerin, ‘kendi-
ne güvenen, mutlu ve öğrenmeye açık 
çocuklar yetiştirmek’ birinci görevleri 
olmalıdır. Ancak bu şekilde çocukları-
mızın güvenliklerini sağlayabilir onların 
iyi vatandaşlar olmalarına yardımcı 
olabiliriz.” dedi.

Çocuklar suçlu 
DOĞMAZLAR

COCUKLARDA COCUKLARDA 
SUC EGSUC EGiiLLiiMMiiNNiiNN
NEDENLERNEDENLERii

TEKNOLOJININ gelişimiyle hareketsiz yaşamın 
yaygınlaşması ve beslenme alışkanlıklarının 
değişmesi obezitenin görülme sıklığını artırdı. 
Türkiye’de ve dünyada artan bir sağlık sorunu 
haline dönüşen obezite, fizyolojik ve psikolo-
jik çok sayıda sorunu da beraberinde getirdi. 
TÜIK’in verilerine göre, Türkiye’de 15 yaş ve 
üstünde obezite görülme oranı yüzde 20’yi aştı. 
Bu orandan yola çıkarak yapılan hesaplama, 
Türkiye’deki her 100 kişiden 35’inin ‘obez önce-
si’ kategorisinde yer aldığını gösteriyor. TÜIK’in 
‘Türkiye Sağlık Araştırması’nda kadınların yüzde 
24,8’inin obez ve yüzde 30,4’ünün obez öncesi, 
erkeklerin ise yüzde 17,3’ünün obez ve yüzde 
39,7’sinin obez öncesi olduğu görülüyor. Pande-
mi sürecinde ölüm riskini artıran kritik faktör-
ler arasında gösterilen obezitenin çok sayıda 
etkene bağlı olarak görülme sıklığını artırdığını 
belirten Diyetisyen Gözde Karaca Kayan, “Stres 
de bunlardan biri olarak değerlendiriliyor. Stre-
sin, çoğu zaman beslenmemizi, yiyecek seçimle-
rimizi etkilediğinden yakınırız. Fakat bu ilişki tek 
taraflı değil, aynı zamanda beslenme tarzımız 
da stresimizi etkiliyor” dedi.

Beslenme davranışları etkiliyor
Beslenmenin vücudun enerji ihtiyacını karşı-
lamanın yanı sıra duygu ve davranışları da 
etkilediğine dikkat çeken Gözde Karaca Kayan, 
“Bilimsel araştırmalar çeşitli besin ögelerinin ek-
sikliğinin bilişsel fonksiyonlarımızı etkilediğini, 
depresif ruh haline ve saldırgan davranışlara yol 
açtığını gösteriyor. Duygularınız yanlış beslen-
menin esiri olabilir. Doğru beslenme biçimini 
benimseyerek obezitenin tetikleyicilerinden biri 
olan stresi de yönetmek mümkün” ifadelerini 
kullandı.

Bilinçli beslenme ile stres yönetimi
Mutluluk hormonu olarak tanımlanan serotonin 
açısından zengin besinlerin stres yönetiminde 
büyük bir işlevi bulunduğunu söyleyen Gözde 
Karaca Kayan, konuya ilişkin şu değerlendirme-
de bulundu: “Serotonin, vücudumuzda triptofan 
olarak isimlendirilen bir aminoasitten üretilir. 
Dolayısıyla triptofan açısından zengin besinle-
rin tüketimi, serotonin yapımını artırarak stres 
yönetimine katkıda bulunabilir. Hindi, somon, 
yumurta, kuruyemişler, peynir, ananas gibi 
besinleri günlük beslenmenize dahil edin. Yine 
aynı etkiye sahip bitter çikolata ile de kendinizi 
şımartabilirsiniz.” Stresin temel hormonlarından 
kortizolun sabah saatlerinde yüksek seviyelerde 
olduğunu belirten Gözde Karaca Kayan, “Güne 
sağlıklı bir kahvaltı ile başlamak vücudumuzu 
kortizolün etkilerinden korur. Bilimsel araştır-
malar, B vitamini eksikliğinin öfke, depresyon 
gibi stres faktörlerini artırdığını ortaya koyuyor. 
Tahıl, baklagiller ve yumurta gibi B vitamini kay-
naklarını hayatınızdan çıkarmayın. Balık, keten 
tohumu, semizotu gibi depresyonu önleyen 
Omega-3 kaynaklarını sıkça tüketin. Yetersiz su 
tüketimi vücudumuzu stres altında bırakabilir. 
Düzenli egzersiz, meditasyon ve yoganın da 
stres yönetimindeki gücünden faydalanın” öne-
rilerinde bulundu.

FIZIK Tedavi ve Rehabilitasyon Uz-
manı Doç. Dr. Ahmet İnanır, günlük 
hayatı zorlaştıran ve ne zaman ortaya 
çıkacağı bilinmeyen ağrılar hakkında 
konuştu. Ağrı bir bulgudur, hastalık 
değildir. Tedavi edilmesi gereken şey 
de ağrı değil; ağrının asıl nedeni olan 
hastalığın ortadan kaldırılması veya 
arızanın tamir edilmesi olduğunu 
belirten Doç. Dr Ahmet İnanır, “6 
haftadan kısa süreli var olan ağrılara 
Akut Bel Ağrısı denir. Belirli bir akti-
vite veya travma sonrası gelişebileceği 
gibi, travmasızda olabilir. Genellikle 
ağrı, kendiliğinden azalır veya tama-
men geçebilir. Bir defa ciddi bel ağrısı 
yaşayan insanların yaklaşık %30’u 

tekrar bir atak geçirebilir. Ancak 
kontrol ve bakım altında olur ise bu 
tekrarlama riski en aza indirilebilir. 
Üç aydan uzun süreli varlığını devam 
ettiren bel ağrılarına ise Kronik Bel 
Ağrısı adı verilmektedir. Var olan 
doku bozukluğu, ortamdaki sinir 
uçlarını etkileyerek ağrı ortaya çıkarır. 
En çok gördüğümüz şey ise akut ağrı 
döneminde kolayca halledebileceğimiz 
hastalıkların ehil olmayan ellerdeoya-
lanarak kronik hale gelmesidir.Fazla 
kilolu olmak, fıtık yapacak kadar veya 
bel yapılarını zorlayacak kadar ağır 
kaldırma, eğilerek çalışıyor olmak, 
uzun süreli oturmak veya otururken 
öne eğilerek iş yapmak veya durmak 

veya aynı pozisyonda uzun süre kal-
mak, stresli dönemlerin uzun sürmesi, 
çok doğum yapmak, ev işlerini uygun-
suz pozisyonda ve uzun süre yani ara 
vermeden yapmak, cinsel yaşamda beli 
korumamak bel sorunları yaşamaya 
neden olmaktadır” dedi.

Stres hastalıklarla savaşmayı engeller
Hasta ve stresli olan insanların kas-
larında, vücudun iltihaplanma ya da 
enfeksiyonla savaşmaya çalışmasın-
dan dolayı ağrı yaşanmasına dikkat 
çeken Doç. Dr Ahmet İnanır, “Ayrı-
ca endişe, korku ve stres birleşerek 
immüniteyi düşürür ve kas, bel, boyun, 
baş, hatta eklem ağrısına da neden 

olabilir. İnsanlar bilişsel ve başa çıkma 
teknikler öğrenerek ve mümkünse 
stresli durumlardan uzaklaşarak stres-
le mücadele etmeye çalışabilirler.Bir 
kişi, beslenme düzenlerinden uygun 
besin maddelerini alamazlar ise kas 
ağrısı ve acısı yaşayabilir. B12 vitamin 
eksikliği bel ağrısına neden olan fak-
törler arasındadır.D vitamini, özellikle 
kasların düzenli çalışmasını sağlamada 
önemli bir faktör durumundadır. D 
vitamini kalsiyum emilimine yardımcı 
olur ve bu vitaminin eksikliği kalsiyum 
düşüklüğüne neden olabilir. Bu da 
kaslara ek olarak kemikleri ve organ-
ları etkileyebilecek bir durumdur” 
şeklinde konuştu.

Hayatı zorlaştıran ağrılara dikkat edin

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

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

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

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

Hastaneye beni almadılar

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

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

Eve girmek istemiyorum

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

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

Ağaca asılı 
halde bulundu

Örümcek hırsızlar!

Şüpheli polise
teslim oldu

Ankara'da bisikletiyle evine
dönerken, bir otomobil sürücü-

sünün arkadan çarpması so-
nucu hayatını kaybeden Umut

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

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

arası anma sürüşü yapıldı.

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

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

Umut'la hiç tanışamadı

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

Mücadele edeceğiz

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

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

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

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

BISIKLETLI
PROTESTO

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

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

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

Kendimi kenara attım

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

Maganda dehşeti

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

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

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

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

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

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

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

Hastaneye beni almadılar

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

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

Eve girmek istemiyorum

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

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

Ağaca asılı 
halde bulundu

Örümcek hırsızlar!

Şüpheli polise
teslim oldu

Ankara'da bisikletiyle evine
dönerken, bir otomobil sürücü-

sünün arkadan çarpması so-
nucu hayatını kaybeden Umut

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

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

arası anma sürüşü yapıldı.

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

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

Umut'la hiç tanışamadı

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

Mücadele edeceğiz

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

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

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

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

BISIKLETLI
PROTESTO

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

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

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

Kendimi kenara attım

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

Maganda dehşeti

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

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

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

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

Şüphelinin etraftakilere aldırış etmeden 
hırsızlık yapması güvenlik kamerasına 
yansıdı. Olay, Şişli’de dün sabah 
saatlerinde meydana geldi. İddia-
ya göre, Ankara’dan bir markete 
ürün getiren kamyon sürücüsü, 
kamyonun kapısını kilitlemeyi 
unuttu. Bir şüpheli de kamyonun 
kapısını kontrol ettikten sonra 
torpidoda bulunan iki adet cep 
telefonunu alarak kayıplara 
karıştı. Hırsızlık anı ise iş yerinin 
güvenlik kamerası tarafından 

kaydedildi. Görüntülere etrafı kontrol 
eden şüphelinin etraftakilere aldırış 
etmeden kamyonun kapısını açması ve 
içerideki iki cep telefonunu alarak uzak-
laşması yansıdı.

Şişli’de hırsız kamyondan 
2 CEP TELEFONU ÇALDI

Bağcılar’da silahlar konuştu

ŞARKICI Demet 
Akalın’ın eski 
eşi Okan Kurt, 

Beykoz’da tartıştığı ki-
şiyle kavgasının güvenlik 
kamerası görüntüleri 
ortaya çıktı. Olay geç-
tiğimiz gün Beykoz’da 
meydana geldi. Edinilen 
bilgiye göre, Demet 
Akalın’ın eski eşi Okan 
Kurt Beykoz’da bulu-
nan işyerinin kiracısı 
ile anlaşmazlık yaşadı. 
İşyerine giden Okan 
Kurt, işyerinde restoran 
işletmeciliği yapan ki-
şiyle tartışmaya başladı. 
Tartışmanın devamında 
Okan Kurt, işletme sahi-
bine saldırdığı görülüyor. 
Olayın ardından Demet 
Akalın’ın sosyal medya 
hesabından yayınladığı 
videoda Okan Kurt’un 
alıkonulduğu ve mağdur 
edildiğini savunmuştu. 

Restoran 
kavgası 

kameralarda
AVCILAR’DA kentsel dönü-
şüm kapsamında yıkılmasına 
karar verilen binanın giriş ka-

tında madde bağımlıları tarafından 
çıkarıldığı öne sürülen yangını itfaiye 
söndürdü. Yangın, dün saat 15.30 
sıralarında Denizköşkler Mahalle-
si’ndeki Balıkçılar Sokak’ta birkaç 
hafta önce boşaltılan 4 katlı binanın 
giriş katında çıktı. Duman çıktığını 
gören çevredekiler itfaiyeyi aradı. 
Kısa sürede çıkartılan ekip mutfak 
dolaplarının alevli biçimde yandı-

ğını görünce hemen müdahale etti. 
Çevrede oturanlara da dumandan et-
kilenmemeleri için pencerelerini ka-
patmaları önerildi. Yangın itfaiyenin 
çabası ile büyümeden ve bitişiğindeki 
binaya sıçramadan söndürüldü. 
Hemen yakında oturan Abdülkadir 
Arslan, yangını binaya girip çıkan 
kimliği belirsiz madde bağımlılarının 
çıkardığını düşündüklerini, Avcılar 
genelinde benzer durumdaki çok 
sayıda binanın fazla bekletilmeden 
yıkılması gerektiğini söyledi.

Sabah Sabah erken saatlerde gelen erken saatlerde gelen 
farklı kişiler, apartmanda farklı kişiler, apartmanda 

maddi değeri olan malzeme-maddi değeri olan malzeme-
leri at arabalarına yükleyip, leri at arabalarına yükleyip, 
uzaklaştı. Şüphelilerin, ken-uzaklaştı. Şüphelilerin, ken-
dilerini uyaranlara da tepki dilerini uyaranlara da tepki 
gösterdikleri iddia edildi. gösterdikleri iddia edildi. 

İtfaiye İtfaiye 
hızır hızır 
gibigibi
yetiştiyetişti

Avcılar Denizköşkler Mahallesi’nde 
süren kentsel dönüşüm kapsamında 
Derya Caddesi’nde bulunan 4 katlı 

apartman boşaltıldı. Atıl halde kalan apart-
man, at arabasıyla gelen hırsızların uğrak 
mekanı haline geldi. Sabah erken saatlerde 
gelen farklı kişiler, apartmanda maddi değeri 
olan malzemeleri at arabalarına yükleyip, 
uzaklaşıyor. Şüphelilerin, kendilerini uyaran-
lara da tepki gösterdikleri iddia edildi. Şüp-
heliler, malzemeleri sökmek için hem kendi 
hem de başkalarının canını tehlikeye attı.

Küfür ve hakaret ediyorlar
Kadınların kendilerini tehlikeye atıp, bal-
kon korkuluklarına çıkarak malzemeleri 
sökmelerini çevredekiler cep telefonunu 
kamerasıyla kaydetti. Öte yandan sök-
tükleri bazı malzemeleri balkondan aşağı 

atan kişiler, çevredeki araçlara da zarar 
verdi. Uyardıkları zaman hırsızların küfür 
ve hakaretlerine uğradıklarını söyleyen 
Emrah Battal, “Hırsızlar dadanıyor. Gör-
düğünüz gibi arkamızdaki binada sabah 
başlıyorlar. Kapısını ve farklı yerlerini 
söküyorlar. Bir de vurdukları şeyleri, 
arabalarımızın üzerine atıyorlar. Hasar 
görüyoruz bu yüzden. Söktükleri şeyleri 
aşağıya atıyorlar. Bir kısmını topluyorlar, 
bir kısmını toplamıyorlar. Arabalarımı-
za, camlarımıza geliyor. Konuştuğumuz 
zaman küfür ve hakaret ediyorlar. Atla 
geliyorlar, gecenin beşinde ne varsa top-
luyorlar. Yetkilileri de 3-4 defa aradık. Bu 
bina sahipsiz kalmış şekilde gördüğünüz 
gibi her şeyi söküp atıyorlar. Gelip demir 
kapılarını söktüler. Kablolarını söküyor-
lar” ifadelerini kullandı. DHA

Avcılar’da kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan bina, at arabasıyla gelen hırsızların uğrak yeri haline 
geldi. Her gün erken saatlerde gelen hırsızlar, apartmanda maddi değeri olan malzemeleri götürüyor

Bağcılar’da iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan sözlü tartışma büyüyerek silahlı kavgaya 
dönüştü. Taraflardan birinin açtığı ateş sonucu 2 kişi silahla yaralandı. Olay sonrası şüpheliler kaçarken, 
yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili olduğu öğrenilen bir kişiyi gözaltına aldı

Avcılar’da alkollü olduğu iddia edilen yaya, seyir halindeki aracın önünü kesti. 
Araçtan inen kişiyle, alkollü kişi arasında çıkan tartışma yumruk yumruğa kavgaya 

döndü. Yumrukların havada uçuştuğu kavga cep telefonu kamerasına yansıdı

Olay Bağcılar, Demirkapı 
Mahallesinde akşam saat 
21.30 sıralarında meydana 

geldi. İddiaya göre, isimleri öğ-
renilemeyen iki grup Osmanoğlu 
Caddesi üzerinde henüz bilinmeyen 
bir nedenle sözlü tartışma yaşadı. 
Taraflar arasındaki sözlü tartışma-
da ismi öğrenilemeyen bir kişi M. 
G. ve İ. D. isimli iki kişiye silahla 
ateş açtı. Açılan ateş sonucu 2 kişi 
yaralanırken şüpheli de hızla olay 
yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay 
yerine çok sayıda polis ve sağlık 
ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen 
sağlık ekipleri yaralanan 2 kişiye 
ilk müdahaleyi yaparak hastaneye 
kaldırdı. Hastaneye kaldırılan M. 
G. ve İ. D. isimli kişilerin hayati 
tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. 
Polis ekipleri, geniş güvenlik önle-
mi alırken, olayın yaşandığı cadde 

üzerinde de detaylı çalışma yaptı. 
Kavga sırasında açılan ateş sonucu 
bir araca da mermi isabet ettiği 
görüldü. 

1 kişi gözaltına alındı
Polis ekipleri çevredeki iş yerleri-
nin güvenlik kamera görüntülerini 
inceleme altına alırken, olay sonrası 
kavgaya karıştığı öğrenilen bir kişiyi 
ise gözaltına aldı. Gözaltına alınan 
şüpheli polis merkezine götürüldü. 
Silahlı kavganın hemen sonrasın da 
yaşananlar vatandaşların çektikleri 
cep telefonu görüntülerine yansıdı. 
Görüntüler de olay yerine çok sayı-
da polis ve sağlık ekiplerinin geldiği 
görülüyor. Görüntülerin devamın-
da ise polis ekipleri olay yerinde 
inceleme yapıyor. Polis ekiplerinin 
olayla ilgili soruşturması devam 
ediyor. DHA

OLAY, geçen cumartesi akşam 
saatlerinde Avcılar Ambarlı 
Mahallesi’nde meydana geldi. 

Alkollü olduğu iddia edilen yaya, seyir 
halindeki hafif ticari aracın önünü kesti. 
Araçtan inen kişi, aracın önünü kesen 
yayayı uzaklaştırmak istedi, ancak başa-
rılı olamadı. Tartışmanın büyümesiyle sü-
rücü, önünü kesen kişiye saldırdı. Bunun 
üzerine ikili arasında yumruklar havada 
uçuştu. Araçtan inen iki kadın, kavgayı 
ayırmaya çalıştı. Alkollü olduğu iddia 
edilen kişinin aldığı darbeyle düşmesinin 

ardından, iki kadın ve bir erkek araca 
binmek istedi. Ancak bu sırada yerden 
kalkan kişi, kadınlar ve çevredekilere 
yeniden saldırdı. Öte yandan, alkollü 
olduğu iddia edilen kişi ile araçta bu-
lunanların kavga ettiği anlar, çevredeki 
bir vatandaş tarafından cep telefonu ile 
kaydedildi. Görüntülerde, kişinin aracın 
önünü kestiği ve araçta bulunanlar ile 
kavga ettiği anlar yer aldı. Öte yandan 
görüntüleri kaydeden kişinin de o sırada 
“Yere yatır, tekmele. Kadına da vuruyor” 
dediği duyuluyor. DHA

Yol ortasında yumruk
yumruğa kavga ettiler

KADIKÖY’DE yolun 
karşısına geçtikleri 
sırada anne ile biri 

bebek arabasında olmak 
üzere 2 çocuğuna çarpan 
motosikletin sürücüsü gö-
zaltına alındı. Kaza, geçti-
ğimiz cumartesi saat 13.30 
sıralarında Söğütlüçeşme 
Caddesi üzerinden meydana 
geldi. İddialara göre, Fatma 
Yunar biri bebek araba-
sında, 2 çocuğuyla yolun 
karşısına geçmek istedi. Bu 
sırada Kadıköy Meydanı 
istikametine ilerleyen moto-
siklet, anne ve çocuklarına 
çarptı. Çarpmanın şiddetiyle 
bebek arabasında çocuğu 
ve anne yola savruldu. 
Kazayı şans eseri anne ve 
çocukları ufak sıyrıklarla 
atlattı. Kazaya karışan 

motosiklet sürücüsü hızla 
olay yerinden uzaklaşırken 
Fatma Yunar’ın motosiklet 
sürücüsünden şikayetçi 
olduğu öğrenildi. Kaza anı 
çevredeki iş yerlerinin gü-
venlik kameralarına saniye 
saniye yansıdı. Kadıköy İlçe 
Emniyet Müdürlüğü Rıhtım 
Polis Merkezi Amirliği Suç 
Araştırma Birimi ekipleri, 
olay yerinden kaçan sürücü-
yü yakalamak için çalışma 
başlattı. Ekipler kimliğini 
tespit ettikleri motosiklet 
sürücüsü Burhan Cem S.’yi 
tedavi için gittiği Kadı-
köy’deki özel bir hastanede 
yakalayarak gözaltına aldı. 
Sümerli, polis merkezinde 
alınan ifadesinin ardından 
Kartal Anadolu Adliyesi’ne 
sevk edildi. 

Yok öyle çarpıp kaçmak!

ÜMRANIYE’DE 
asker eğlencesinde 
sokak ortasında pom-

palı tüfekle havaya ateş eden 
şüpheli Erhan G. yakalanarak, 
gözaltına alındı. Şüphelinin 
havaya ateş ettiği anlar cep 
telefonu kamerasına yansıdı. 
Olay, geçen pazar günü Üm-
raniye Cemil Meriç Mahalle-
si’nde meydana geldi. Gece 
saatlerinde yapılan asker 
eğlencesinde bir kişinin sokak 
ortasında pompalı tüfekle 
havaya ateş etti. Görüntülerin 
ortaya çıkmasının ardından 
olayla ilgili çalışma başlatan 

Ümraniye 
İlçe Em-
niyet 
Müdürlü-
ğü Asayiş 
Büro Amirliği ekipleri, havaya 
ateş eden şüphelinin kimliğini 
kısa sürede tespit etti. Erhan 
G. olduğu belirlenen şüpheli-
nin evinde yapılan aramalarda 
bir adet ruhsatsız tüfek bulun-
du. Çeşitli suçlardan 12 adet 
kaydı olduğu öğrenilen Erhan 
G. gözaltına alındı. Erhan 
G. emniyetteki işlemlerinin 
ardından Anadolu Adliyesi’ne 
sevk edildi.

Havaya ateş açan
maganda yakalandı
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E kim geldi. Geçiyor.
Çok da geç kalınmış sayılmaz. 
Hatta tam zamanı bile diyebiliriz.

Uzun gecelerin, hoş sohbetlerin, yağmurun
cama vurduğu ses eşliğinde, tavla oynarken
çay ve kahvenin en güzel anıdır.

Lüferin, istavritin, elmanın, narın, hele ki
Ispanağın zamanıdır.

Limonlu ıhlamurların, ansızın bastıran
yağmurların, buğulanan camların, camlara
çizilen umutların vaktidir.

Ekim ayını beklemek bir başka güzeldir.
Gelecek olanı beklemenin mutluluğu ise 
sığırcıkların gökyüzündeki dansları gibidir.

Dışardaki soğuktan bihaber, gönülden, 
sıcacık mutlulukların yaşandığıdır.  Bir 
olmanın tam da zamanıdır.

Nazım Hikmet,  biz olmayı ekimde 
yazdığı şiirinde şöyle anlatır;

“Bir elmanın yarısı biz
yarısı bu koskoca dünya.
Bir elmanın yarısı biz
yarısı insanlarımız.
Bir elmanın yarısı sen 
yarısı ben

ikimiz…”
Yüce Allah kutsal kitabımızda “biz” 

diye sürekli bahseder.
İnsanların “benim arabam” benim evim”

söylemlerine zaman zaman imrendiğim ol-
muştur. İstememe rağmen kuramadım.  

Ya da “Mevlid Kandiliniz Mübarek olsun”
şeklinde cümle kuramadım. “Kandilimiz” ,
“Bayramımız” kelimeleri bana sahiplenme-
nin yanı sıra birleştirici, kucaklaştırıcı hissini
veriyor.  

Ekim, insanları birleştiren “Biz” yapan,
bereketli aydır. İslam Peygamberimiz Hz.
Muhammed (s.a.v) Dünya’ya bu güzel 
ayda teşrif etmiştir.

Böylesine bir ayda siz, “Dolar almış başını
gidiyor, her şeye zam üstüne zam, benzin,
motorin, doğalgaz, elektrik fiyatları arttı.
2021 Ekim ayı da bayağı bereketli oldu.”
diye ironi yapmakta haklı olabilirsiniz.  

Ancak, Mustafa Kemal Atatürk’ün Ekim
ayında “Efendiler yarın Cumhuriyet’i kuru-
yoruz.” Cümlesinde ki bereketi hiçbir şeye
değişmem.

Lale, Sümbül, Çiğdem, ve de Kardelen 

çiçeklerinin doğduğu aydır. Çiçekleri bilmem
ama bu ay doğanlar fütursuzca kıskanç olur-
lar. Kızamam onlara böyle yaratılmışlardır.   

Ülkemde ilklerin yaşadığı Ekim ayında
yaşamamış olmayı kıskanmıyorum dersem,
yalan olur.    

Mesela, İlk yerli otomobil 'Devrim', 
Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel'e armağan
edildiğinde orada olmayı düşünsene, 
muhteşem olurdu. 

İlk yerli yapım F-16 uçağını, Cumhuriyet
Bayramı törenlerinde semalarda gördüğünü
hayal et.

Veya PTT ve Kayseri'de ilk uçak fabrikası-
nın açılışında olduğunu hatta Boğaz Köprü-
müzün üzerinde ilk yürüyensin.   

Biliyor musun? İstanbul Sözleşmesinin 
temelleri, Türk kadınlarına muhtar seçme ve
seçilme hakkı tanınmasının temeli Ekim
ayında atıldı.

Ankara’nın başkent olmasına ilişkin 

önergenin Büyük Millet Meclisi’nce kabul
edilmesi Ekim 1923 tarihini gösterir.

Atatürk tarihi “Nutuk” unu 15 Ekim’de
okumaya başladığını biliyorsun.  

Ve CUMHURİYET, Kardelen çiçeğinin
toprağı delerek çıktığı Ekim ayında ilan
edildi.

Ekim ayının güzellikleri, bereketini 
yazmakla bitmez.

Günümüz Ekim ayında ise,  “Vatandaş 19
yıldır bir şey kaybetmedi”  denildi.

Aslında yurttaş çok şey kaybetti.
Fakat çıkarı için, yalan söyleyerek kendini

satanlara inat, onurunu, haysiyetini, kişiliğini
kaybetmedi.

Çiftçi traktörünü, köylü tarlasını, esnaf iş
yerini, sanatçı enstrümanını kaybetti. Lakin
edebini korudu.    

Elbette, yurttaş kredilerle, açlıkla, enflas-
yonla mücadeleye, toprağına, namusuna leke
getirmemek için direniyor. İnanıyorum, bir
daha ki Ekim’de yüzünde Lale açacak.  

"Bizim diğer pek çok ülkeden farkımız, sa-
dece kendimiz kazanmanın değil, birlikte ka-
zanmanın peşinde olmamızdır. Dostlarımıza
hep bu teklifle gidiyoruz.” Cümlesinden
“Dostun”  yurttaş olmadığını anlamak 
çok da zor değil.

Eğer dost biz olsa idik. Yurttaşın vekiline
650 TL olan burs ücretinin yeterli olup olun-
madığı sorulduğunda "Hesap ettiğimiz tak-
dirde, şu anda 250 lira vermemiz gerekiyor"
denilmezdi.

Soruyorum. Çocuğuna acaba bu vekil
ayda ne kadar harçlık veriyor?

“Üniversite öğrencilerinin aldığı burs 45
liracıktı.” Diye övünerek bursları 650 TL'ye
çıkardık diyenlere de şunu sormak istiyorum.
O yıllarda bir alyans ne kadardı? İşçi maaşın
ne kadardı?

Ne kadar harçlık verdiğini bilemem ama
bunların cevabını biliyorum.

Alyans 25-35 milyon Türk Lirası idi.  En
düşük memur maaşı 162 milyon 242 bin, 
öğretmen maaşı 311 milyon 155 bin, mü-
hendis maaşı 381 milyon 294 bin, Profesör
maaşı ise 667 milyon 656 bin lira idi.

Cevabı da vermiş olduğuma göre, şimdi
bir öneri de bulanabilirim.

Atatürk Havalimanımızın bir bölümünü
öğrencilerimize yurt yapabiliriz.   

Çok geç kalınmadı. Daha Ekim ayındayız.
Haydi, birlik olalım. Ekim ayında doğan

öğrencilere doğum günü hediyemizi 
müjdeleyelim.

Hiç de fena olmaz… Ne dersiniz?

Ekim ayı daha bitmedi!

Farkındalık eğitimi

Bağcılar Belediyesi Gönül Bağı Plat-
formu tarafından düzenlenen etkinlik
kapsamında ilçede yaşayan ortaokul ve

lise öğrencilerine “Yangın Farkındalık” eğitimi veri-
liyor. Gençlere, yangının çıkış nedenlerinden karşı-
laşıldığında ne yapılması gerektiğine kadar her
aşama detaylıca anlatılıyor. Sosyal ve kültürel ha-
yata yönelik projelere imza atan Bağcılar Belediyesi
Gönül Bağı Platformu, anlamlı bir etkinliği daha
hayata geçirdi. Bu kapsamda ilçede hizmet veren
75 ortaokul ve lisede “Yangın Farkındalık” eğitimi
başlatıldı. Uzmanlar, yangın öncesi, olay anı ve
sonrasında doğru hareket tarzının nasıl olması ge-
rektiği ile ilgili sinevizyon eşliğinde sunumlar yaptı.
Eğitim programlarında öğrencilerin soruları da ce-
vaplandırıldı.

Amaç zararları azaltmak

Bu tür eğitimlerin eğitim dönemi boyunca devam
edeceğini belirten Bağcılar Belediye Başkanı Lok-
man Çağırıcı, “Amacımız yangının zararlarını azalt-
maya ve önlemeye yönelik toplumsal bilinç
oluşturmaktır. Bu bağlamda gençlerimiz öğrendikle-
rini çevrelerine de anlatacaklar” dedi. Eğitim alan
gençlere önümüzdeki günlerde sertifikaları verilecek.

B üyükçekmece Belediyesi Dumlupı-
nar Salonu’nda gerçekleştirilen se-
minere Büyükçekmece Belediye

Başkanı Dr. Hasan Akgün, belediye başkan
yardımcıları ve müdürler katıldı. Açılış ko-
nuşmasını yapan Büyükçekmece Belediye
Başkanı Dr. Hasan Akgün, şehrin doğa-
sına, toprağına ve suyuna birlikte sahip çık-
manın yerelde demokrasinin
güçlendirilmesinin ön koşulu olduğunu be-
lirtti. Başkan Akgün, insanların kaliteli
yaşam standartlarına ulaşabilmesi için şeh-
rin tüm paydaşları ile birlikte hareket edil-
mesinin gerekliliğini vurgulayarak
belediyeciliğin insanları ve diğer canlıları

mutlu etme sanatı olduğunu dile getirdi.

Belediyelerde iyi yönetişim

Başkan Akgün’ün konuşmasının ardından,
Argüden Yönetişim Akademisi Akademik
Kurul Üyeleri Dr. İnan İzci ve Dr. Erkin
Erimez sürdürülebilir yerel kalkınma ve be-
lediyelerde iyi yönetişim konularını ele aldı-
lar. Sürdürülebilir kalkınmanın sosyal,
ekonomik ve çevresel bileşenlerinin yöneti-
şimden bağımsız düşünülemeyeceğini söy-
leyerek iyi yönetişimin belediyelere
sağlayacağı faydalara değindiler. Son ola-
rak OECD Yaşam Kalitesi Endeksinde
gösterilen yaşam kalitesini/refah seviyesini

artırıcı faktörler arasında sağlık, eğitim,
sosyal iletişim ortamı, katılım ve yönetişim
gibi finansal olmayan etkenlerin de bulun-
duğuna dikkat çektiler. Halka en yakın hiz-
met birimi  olarak belediyelerin yönetim
kalitesini ve kapsayıcılığını artıran güven te-
melli politikalar üretmelerinin SKA’ların ye-
relde uygulanmasına katkı sunacağını
belirttiler.

Harekete geçiyorlar

Her yıl 15 Ekim haftasında Avrupa Kon-
seyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi
(Congress of Local and Regional Authori-
ties of the Council of Europe) tarafından

demokratik katılımı yerel düzeyde güçlen-
dirme amacıyla organize edilen Avrupa
Yerel Demokrasi Haftası (ELDW) kapsa-
mında etkinliğe katılan belediyelere, Avrupa
Konseyi tarafından eski adıyla “12 Yıldızlı
Şehir” yeni adıyla “Avrupa Yerel Demokrasi
Haftası Partneri” unvanı verildi. Türkiye’de
9 yıl üst üste bu unvanı almaya hak kaza-
nan tek belediye olan Büyükçekmece Bele-
diyesi’nin bu yılki teması “Çevreyi
Korumak için Yerel Topluluklar Harekete
Geçiyor” olan etkinlik kapsamında, yerel ve
bölgesel otoritelerde ELDW temalarına
uygun yıl boyu sürecek çeşitli aktiviteler
organize edecek.

KartalBelediyesi Başkan Yardımcısı
Adem Uçar'ın vefat eden annesi Meryem
Uçar, memleketi Adana Ceyhan’da dü-

zenlenen cenaze töreni ile toprağa verildi. Sağlık so-
runları nedeni ile uzun süredir tedavi gördüğü
hastanede hayata gözlerini yuman merhume için
köyünde cenaze töreni düzenlendi. Törene Kartal
Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Ceyhan Belediye
Başkanı Hülya Erdem, Kartal Belediyesi birim mü-
dürleri, belediye çalışanları, merhumenin ailesi, ya-
kınları ve sevenleri katıldı. Cenaze töreninde, Kartal
Belediyesi Başkan Yardımcısı Adem Uçar ve ailesi,
taziyeleri kabul etti. Meryem Uçar’ın cenazesi, Cey-
han ilçesine bağlı Hamitbey Köyü Camii’nde öğle
namazına müteakip kılınan cenaze namazının ar-
dından, defnedilmek üzere köy mezarlığına uğur-
landı. Merhumenin naaşı, köy kabristanında
okunan duaların eşliğinde toprağa verildi.

Silivri Belediye Başkanı Volkan
Yılmaz, 19 Ekim Muhtarlar
Günü nedeniyle bir mesaj ya-

yımladı. Başkan Yılmaz mesajında şu ifa-
delere yer verdi: “İlk muhtarlık
müessesesinin kurulduğu 19 Ekim 1829
tarihinin yıldönümü, ülkemizde 2015 yılın-
dan bu yana Muhtarlar Günü olarak kut-
lanmaktadır. Milletimizin tercih ve
teveccühüne mazhar olarak seçilen muh-
tarlarımız, demokrasi zincirimizin ilk hal-
kası, toplumsal hayatımızın en önemli
yapı taşlarından bir tanesidir. Dara düşe-
nin, yolda kalanın ilk çaldığı kapı olan
muhtarlarımız; vatandaşın derdiyle dert-
lenmekte, sevinciyle mutlu olmaktadır.
Muhtarlarımız; görev yaptıkları köy ve
mahallelerde sorunların çözümü, vatan-
daşların talep ve beklentilerinin karşılan-
ması adına önemli bir görevi ifa
etmektedir.”
Uyumlu çalışıyoruz

Mesajında, “Vatandaşlarımız ile devlet ku-

rumları arasında bir köprü vazifesi gören
muhtarlarımız, kamu kaynağının köy ve
mahallelere düzenli, etkin ve hızlı bir şe-
kilde aktarılması noktasında yoğun çaba
sarf etmektedir” diyen Yılmaz, “Devletimi-
zin vatandaşa uzattığı şefkat eli olan muh-
tarlarımız, hem devletimize hem de
milletimize olan sorumluluklarını büyük
bir özveri ile yerine getirmektedir. Biz Si-
livri Belediyesi olarak en ücra köşedeki va-
tandaşımızın dahi yanında olabilmek
adına, en yakın çalışma arkadaşlarımız
olan muhtarlarımız ile uyumlu bir şekilde
çalışıyoruz. Köy ve mahallelerdeki hizmet-
lerimizin planlanması ve hayata geçiril-
mesi konusunda muhtarlarımız ile istişare
ediyor, görüş ve önerileri doğrultusunda
çalışmalar yürütüyoruz. Bu duygu ve dü-
şüncelerle; çalınmadık kapı, alınmayan
gönül bırakmayan, tek derdi vatandaşa
hizmet etmek olan muhtarlarımızın 19
Ekim Muhtarlar Günü’nü tebrik ediyor,
her birine sağlık ve esenlikler diliyorum.”
ifadelerine yer verdi.

Köprü vazifesi görüyorlar

erolyolcu3434@gmail.com

VUSLAT

Erol Sırrı YOLCU 

Büyükçekmece Belediyesi’nde Avrupa Yerel Demokrasi Haftası kapsamında Argüden Yönetişim Akademisi 
ortaklığında “Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının Yerelleşmesi” konulu seminer gerçekleştirildi. Seminerde
konuşan Hasan Akgün, belediyeciliğin insanları ve diğer canlıları mutlu etme sanatı olduğunu belirtti

19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle bir kutlama mesajı yayımlayan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz,
“Vatandaşlarımız ile devlet kurumları arasında bir köprü vazifesi gören muhtarlarımız, kamu kaynağının köy
ve mahallelere düzenli, etkin ve hızlı bir şekilde aktarılması noktasında yoğun çaba sarf etmektedir” dedi.

İŞGALCİLERE BARİYER ENGELİ
Büyükçekmece ilçesi Çakmaklı Mahallesi’nde
yayalar ve bisiklet kullanıcıları için ayrılan kal-
dırımı motorlu araçlar da kullanınca İstanbul
Büyükşehir Belediyesi ve Büyükçekmece
Belediyesi ekipleri harekete geçti.
Motorlu taşıtların yayaların gü-
venliğini tehdit etmemesi için
kaldırımlara giriş ve çıkışlar
beton bariyerler ve dubalarla
kapatıldı. Çakmaklı Mahallesi
Hadımköy yolunda yayalar ve bi-
siklet kullanıcıları için ayrılan
kaldırımları kullanan motorlu araç-

lar yayalar için tehdit oluşturuyordu. Bunun
üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Bü-
yükçekmece Belediyesi ekipleri harekete geçti.

Özellikle trafiğin yoğun olduğu saatlerde
trafiğe girmemek için ters yönden

giden araçların kaldırımları kullan-
maları yayaların can güvenliği açı-
sından risk oluşturuyordu. Belediye
ekipleri, yayaların can güvenliği
sağlamak ve araçların kaldırımları
kullanmalarını engellemek için

beton bariyerler ve dubalar ile kaldı-
rımları araç trafiğine kapattı.

BELEDIYECILIK
BIR SANATTIR!
BELEDIYECILIK
BIR SANATTIR!
BELEDIYECILIK
BIR SANATTIR!
BELEDIYECILIK
BIR SANATTIR!
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Muhtarlarla bir araya gelen Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “Muhtarlar
demokrasi için olmazsa olmaz bir görev üstleniyor” ifadelerini kullandı.

Adem Uçar’ın
anne acısı
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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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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
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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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iiSPAT ETMEYENESPAT ETMEYENE
SATIS YASAK!SATIS YASAK!
İstanbulluları canından bezdiren taksi sorunu için attığı her adım reddedilen İstanbul 

Büyükşehir Belediyesi, plaka tahsisiyle ilgili yeni sisteme geçti. Artık taksi plakası 
satışında şoförlük mesleğinin geçim kaynağı olması şartı aranacak. Artık ticari bir 

plaka mevcut hisse oranından daha küçük paylara bölünerek satılamayacak

İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğ-
lu, geçtiğimiz günlerde sosyal 

medyada; “İstanbullulara bir söz 
verdik. Taksi plakası ağalığı bitecek 
dedik. 16 milyon İstanbullu kazana-
cak, bir avuç plaka ağası kaybede-
cek. İBB kazanacak! Gözünüz bizde 
olsun” ifadelerini kullanmıştı. İs-
tanbul’a yeni 5 bin taksi talep eden 
İBB, UKOME’den yanıt alamayın-
ca, taksi plakalarında denetleme 
yoluna gitti. 

Satışlara denetim
86/10553 Sayılı Bakanlar Kuru-
lu Kararıyla; vatandaşın ulaşım 
ihtiyacını karşılamak üzere toplu 
taşımacılığın geliştirilmesi ve disip-
lin altına alınması, korsan taşımacı-
lığın önlenmesi ve fiilen çalışmakta 
olan şoför esnafının haklarının 
korunması maksadıyla taksi, 
dolmuş minibüs ve umum servis 
araçlarına verilecek ticari plakala-
rın sayısı, verilme usul ve esasları 

doğrultusunda satış işlemlerinde 
‘meslek’ şartı aranacak. Mevcut 
taksi plaka sahipleri, plaka satışını 
yaparken, alıcının da ‘Şoförlük 
Mesleğini Geçim Kaynağı Olarak 
Seçmiş’ olmasına bakılacak. Buna 
göre alıcının tek geçim kaynağının 
‘şoförlük’ olduğunu ispatlaması ge-
rekiyor. Ticari plaka tahsis belgesi 
başvurularında, beyanında ‘şoför-
lük mesleğini geçim kaynağı olarak 
seçmiş olduğunu ve sürekli olarak 
icra ettiğini belgelemesi gerekecek. 
Bu belgelerde de ilgili resmi kurum 
onayı aranacak. 

Süreç nasıl işleyecek?
Ticari Plaka Tahsis Belgesi başvu-
rularında; İBB’ye verilmek üzere 
plaka edinmek isteyen kişiye ait 
E-Devlet üzerinden elde edilmiş ve 
karekod/barkod ile doğrulanabile-
cek şekilde ‘Sosyal Güvenlik Kayıt 
Belgesi Sorgulaması’, ‘SGK’ya 
Tabi İşyeri Kaydı ve Sigortalılık-
tan Kaynaklı Borç Bilgisi Sorgu-

laması’ ‘Araçlarım Sorgulaması’ 
talep edilecek. İlgili belgelerle 
doğrulamanın yeterli görülmediği 
hallerde vergi dairesi veya benzeri 
kurumlardan da ilave belge talep 
edilecek.

Tak sahibi olacak
Ticari plaka alımında çoklu hisse-
lere bölünmesi de ortadan kalkı-
yor. Denetimler kapsamında araç 
sahiplerine ulaşılması gereken 
durumlarda da sıkıntılar yaşanma-
sından dolayı kanuni zorunluluklar 
dışında (veraset, mahkeme kararları 
vs.) ticari bir plaka mevcut hisse 
oranından daha küçük paylara 
bölünerek satılamayacak. Ticari pla-
kaların yüzde 1, yüzde 2 vb. hisseler 
veya 1/16 ya kadar (Bijon hisse adı 
altında) satılması nedeniyle, (daha 
önce hisseli halde satılan plakanın 
hisseli şeklinde satışı dâhil) olup yal-
nızca hissedarlar arası yüzdee 100 
hisse tamamlamaya yönelik satışlar 
yapılabilecek. 

BIZ GÜÇLÜ BIR AILEYIZ
Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla ilçede görev yapan 

muhtarları Bağcılar Belediyesi hizmet binasında konuk etti. Muhtarları yol arkadaşı olarak nitelendi-
ren Çağırıcı, “Biz sevgi, saygı, hoşgörü ve güler yüzle Bağcılar için çalışan güçlü bir aileyiz” dedi

TAKSİM’DE taksilere 
yönelik gerçekleştirilen 
denetimde, iki ticari taksi 

trafikten men edilerek, sürücüle-
rine cezai işlem uygulandı. Ceza 
uygulanan şoförler polis ekipleri-
ne tepki gösterdi. İstanbul Trafik 
Şube Müdürlüğü ekiplerince, 
kısa mesafelerde yolcu almayan, 
yolcu seçen ve taksimetre aç-
mayan sürücülerin belirlenmesi 
ve cezalandırılmasına yönelik 
denetimler sürüyor. Taksim Mey-
danında gerçekleştirilen dene-
timde, 2 ticari taksi trafikten men 
edilerek sürücülere cezai işlem 
uygulandı. Taksi şoförleri cezai 
işlem uygulayan trafik polislerine 
tepki gösterdi. Kısa mesafeden 
dolayı yolcu almadığı belirlenen 
bir taksi şoförünün aracı çekilerek 
cezai işlem uygulandı. Cezadan 
sonra taksi şoförü, “Ben buraya 
yolcu getirdim hiçbir saygısızlık da 
yapmadım, ekmeğimle oynuyorsu-
nuz” diyerek tepki gösterdi. DHA

Kurtarma 
operasyonu

Osmanlı imparatorluğu döneminde ikinci 
meşrutiyetin ilanından altı yıl sonra Birinci 
Dünya Savaşı başladı. 1914’te başlayan 

Birinci Dünya Savaşı’na dünyanın önde gelen belli 
başlı devletleri katıldı. Dört yıl süren savaş sonunda 
bizimle birlikte olan devletler yenildi. Dolayısıyla 
savaş kurallarına göre bizde yenilmiş sayıldık.

Ülkemiz İngilizler, Yunanlar, Fransızlar ve İtalyan-
lar tarafından işgal edildi ve paylaşıldı. 

Ulusuna sonsuza dek inanan Mustafa Kemal 
Paşa, 19 Mayıs 1919 da Samsun’a geldi. Erzurum’da, 
Sivas’ta kongreler düzenledi. 

Mustafa Kemal Paşa, “Tek bir egemenlik vardır, o 
da millet egemenliğidir. Ülkeyi yine ulusun kendi 
gücü kurtaracaktır” diyordu.

Yurdun dört bir tarafından gelen ulus temsilcileri 
-millet vekilleri- 23 Nisan 1920 günü Ankara’da 
Büyük Millet Meclisinde toplandı.

Meclis, Mustafa Kemal Paşa’yı başkan seçti. Mus-
tafa Kemal Paşa önderliğinde Büyük Millet Meclisi, 
Ulusal Kurtuluş savaşını başlattı. Bir yandan efeler, 
dadaşlar, seymenler bulundukları yörelerde düşmana 
karşı koydular. Öte yandan düzenli ordular İnönü’de, 
Sakarya’da, Dumlupınar’da savaştılar. Yurdumuz bu 
mücadelelerle düşmanlardan kurtarıldı.

Tahtını ve rahatını düşünen padişah yenilen düş-
manla birlikte yurdumuzdan kaçtı. İmzalanan Lozan 
Barış Antlaşması ile yeni bir devlet doğdu. Bu oluşan 
devletin yönetim şekli henüz belirlenmemişti.

İkinci dönem Büyük Millet Meclisi 11 Ağustos 
1923’te ilk toplantısını yaptı. 13 Ekim 1923’te Ankara 
Başkent oldu.  

Atatürk; Düşmanın ülkeden atılıp sınırlarımızın 
belirlenmesinden sonra, uzun zamandır tasarladığı 
Cumhuriyetin ilanı üzerinde hazırlıklar yapmaya 
başladı. 

28 Ekim 1923 akşamı yakın arkadaşlarına Çanka-
ya’da yemeğe çağırdı. Onlara “Yarın Cumhuriyeti 
ilan edeceğiz” dedi. 

 Devamı gelecek sayıda

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

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

Kibirle dolan benlikler yanlış yapar

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

Din hizmeti büyük sorumluluk

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

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

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

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

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

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

İstanbul’un kurtuluşu
farklı bir bakışla...
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MAHMUT HOCA DİYOR Kİ

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

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

DIN ISTISMARCILIGI
BARISA ENGEL 
OLUR!

Din görevlileri bağlayıcıdır

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

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

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

Zabıta birimini oluşturduk

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

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

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

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

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

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

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

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

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

İBB Başkanı
Ekrem 

İmamoğlu

CUMHURİYET’E 
DOĞRU

ESENYURT Belediye Başkanı Kemal 
Deniz Bozkurt, Esenyurt’taki Roman 

temsilcileriyle bir araya geldi. Yapılan görüş-
mede, bir heyet oluşturularak Romanların 
sorunlarının tespit edilmesi ve çözülmesi yö-
nünde karar alındı. Esenyurt Belediye Başkanı 
Kemal Deniz Bozkurt, Esenyurt’taki Roman 
temsilcileriyle Nikah Sarayı’nda bir araya geldi. 
Toplantıda Başkan Bozkurt’a, birim müdürleri 
de eşlik etti. Roman temsilcilerinden gelen 
istek ve şikâyetleri dinleyen Başkan Bozkurt, 
çözüm konusunda çalışma yapılması talimatını 
verdi. Roman gençlerinin hayata daha güçlü 
hazırlanması gerektiğini söyleyen Başkan Boz-
kurt, “Elimizden gelen desteği; kreşinden, lise-
sine, üniversitesine ya da el sanatlarına kadar 
vereceğiz. Burada bir karar alındı. Bir heyet 
oluşturulacak. O heyet, Roman kardeşlerimizin 
yaşadığı sorunlar ve talepleriyle ilgili bir çalış-
ma yapacak. Sonrasında biz bunu çalışmaya 
dönüştüreceğiz, yani Esenyurt’taki Romanların 
yaşadığı sorunların tespiti ve çözümü noktasın-
da neler yapmamız gerektiğini hep beraber, el 
ele belirleyeceğiz” diye konuştu.

2022 Yılı Mali Bütçesini görüşmek 
üzere toplanan Bayrampaşa Belediye 

Meclisi, 338 milyon TL olarak belirlenen 
bütçeyi oy birliği ile onayladı. Toplantıya 
Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Ay-
dıner’in yanı sıra AK Parti ve Cumhuriyet 
Halk Partisi ile İyi Parti Grupları, MHP’li 
Meclis Üyesi Tarık Buğra Özgecan, Bağım-
sız Meclis Üyesi Murat Aytekin, belediye 
başkan yardımcıları ve birim müdürleri ile 
basın mensupları katıldı. Dünden bugüne 
proje üstüne proje geliştirerek Bayram-
paşa’yı her alanda marka kente dönüştür-
düklerini belirten Başkan Atila Aydıner, 
“Bayrampaşa’mızın marka değerini daha 
da yükseltebilmek için değerli meclis üyesi 
arkadaşlarımız ile birlikte uyum içinde çalışı-
yoruz” dedi.

Sorunlar için 
heyet kurulacak

Bütçe oy birliği 
ile onaylandı

MEVCUTTA taksi, taksi 
dolmuş veya minibüs plaka 
sahiplerinin ‘Şoförlük mesleğini 
geçim kaynağı olarak seçmiş 
olduğunu ve sürekli olarak 
icra ettiğine’ dair Bakanlar 
Kurulu kararı veya 5216 sayılı 
Kanun kapsamında, tüm kamu 
kurum ve kuruluşları ile esnaf 
odalarının katılımıyla çalışma 
komisyonu kurulacak. Bu ko-
misyon taksi plaka sahiplerinin 
mevcut şartlara uygun olup 
olmadığını denetleyecek. Şart-
ları taşımayan ticari plakaların 
ruhsatlarını askıya alabilecek. 
Her ay gerçekleşen ve bu ay 28 
Ekim’de yapılması planlanan 
Ulaşım Koordinasyon Mer-
kezi (UKOME) toplantısında 
İBB’nin daha önce de sunduğu 
İstanbul’a 5 bin taksi talebi 
yine gündeme gelecek. Daha 
önce dokuz defa UKOME’de 
reddedilen teklif onuncu kez 
oylamaya sunulacak.

19 Ekim Muhtarlar Günü 
sebebiyle Bağcılar Belediye 
Başkanı Lokman Çağırıcı, 

ilçede bulunan mahalle muhtar-
larını başkanlık hizmet binasında 
ağırladı. Misafirlerinin Muhtarlar 
Günü’nü kutlayan Çağırıcı, onlarla 
birlikte kahvaltı yaptı. Samimi bir 
havada geçen görüşmede ilçede 

yapılan ve planlanan projeler de 
konuşuldu. Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın muhtarlara ver-
diği önem doğrultusunda 19 Ekim 
tarihinin 2015 yılından itibaren 
Muhtarlar Günü olarak ilan edildi-
ğini belirten Çağırıcı, “Demokrasi 
kültürümüzün ilk basamağını oluş-
turan muhtarlarımız, kamu kurum-

ları ile mahalle sakinleri arasında 
önemli bir köprü görevi görmekte-
dir. Hemşehrilerimize hizmet için 
birlikte çalışmalar yürütüyoruz. 
Biz sevgi, saygı, hoşgörü ve güler 
yüzle Bağcılar için çalışan güçlü bir 
aileyiz” dedi. Muhtarlar, ilçeye hiz-
metlerinden ve birlikteliklerinden 
dolayı Çağırıcı’ya teşekkür etti.
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İki yılda 10 bin 492 özgeçmiş toplayan
Kariyer Merkezi, 624 firma ile temasa ge-
çerek, bin 553 iş pozisyonu oluşturdu.

Merkez bugüne kadar 45 bin 200 kişiyi işe yönlendir-
meyi başardı. Kariyer Merkezi ile iş birliği içerisinde
çalışan İŞKUR da 11 bin 969 işlem gerçekleştirdi. İl-
çedeki sosyal ve ekonomik faydanın arttırılması, yerel
halkın yaşam kalitesinin sürdürebilir şekilde yükseltil-
mesi ve sosyo-ekonomik eşitsizliklerin azaltılması
açısından toplumsal ve ekonomik sürdürülebilirliğe
destek olmak için Zeytinburnu Belediyesi tarafından
hizmete alınan Kariyer Merkezi, Zeytinburnu’nda
ikamet eden tüm kesimleri içeren bir işgücü piyasası-
nın oluşmasına destek sağlıyor. Aynı zamanda yere-
lin ihtiyaç ve özellikleri dikkate alınarak
gerçekleştirilen mesleki eğitimler ile istihdam arttırıl-
makta, insan kaynaklarının geliştirilmesi için istih-
dama yönelik çeşitli eğitimler sunulmakta, böylece
hayat boyu öğrenmenin deneyimlenmesi sağlanıyor.

Birebir destek olunuyor

Zeytinburnu Kariyer Merkezi’ne müracaatta bulu-
nanlara telefon, SMS ve mülakat görüşmelerinde bi-
rebir destek olunuyor. Zeytinburnu Kariyer
Merkezi’nde gerçekleştirilen toplu mülakatlar iş ara-
yanın görüşmeye kolayca ulaşabilmesini sağlıyor, iş-
verenin tek tek randevu verme sorununu ortadan
kaldırıyor. İş arama sürecinde bireylerin yalnız kal-
masını önlemekte, özgüven ve cesaret içinde iş ara-
malarını, süreçten umutlu olmalarını ve
yetenek-kişilik özelliklerine uygun işe yönelmelerini
sağlıyor. Bünyesinde İŞKUR Hizmet Noktası bulun-
durması dolayısı ile İŞKUR ile işi olan bireylerin ilçe
dışına çıkma zorunluluğunu ortadan kaldırıyor. Aynı
zamanda İŞKUR Hizmet Noktası, İŞKUR’un İstan-
bul İl sınırları içerisinde faaliyet gösteren özel sektör
işletmelerinin ihtiyaç duyduğu iş gücü taleplerini
Zeytinburnu Kariyer Merkezi’ne bildirilmesini ve
Zeytinburnu Kariyer Merkezi tarafından gönderilen
iş arayanlardan da karşılanmasını sağlıyor.

Uzman desteği veriyor

İŞKUR, Zeytinburnu Kariyer Merkezi tarafından yü-
rütülen/yürütülecek istihdam konulu projelere mev-
zuata hâkim uzman desteği veriyor. Böylece
istihdama yönelik projeler daha doğru ve etkili bir şe-
kilde hazırlanıp, yürütülüyor. İŞKUR bünyesindeki
profesyonel eğitimciler tarafından verilen eğitimlerde
(mülakat ve özgeçmiş hazırlama gibi), katılımcılar
Zeytinburnu Kariyer Merkezi’ne kayıtlı iş arayanlar-
dan seçiliyor. Proje kapsamında TRİSAD (Türkiye
Triko Sanayicileri Derneği) ile ortaklaşa Triko Kon-
feksiyoncu kursu düzenleniyor. Kursa katılan kursi-
yerler triko makinelerinde 3 ay eğitim aldıktan sonra
TRİSAD üyesi işyerlerinde istihdam ediliyor. Usta
öğretici ve sertifikasyon Halk Eğitim Müdürlüğü
tarafından sağlanıyor.

Hu kuk Danýþman larý: Av. uğur SAyANer, Av. Mustafa eNgİN
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İKİ YILDA 453 KİŞİ
İSTİHDAM EDİLDİ

F ahiş kira artışlarının önüne geçmek için
önerilerde bulunan İstanbul Ticaret
Odası Başkanı (İTO) Başkanı Şekib

Avdagiç, ilk konutunu alana tapu harcı ve
KDV desteği verilmesi talebinde bulundu. Av-
dagiç, “Konut sahipliliğini artırarak kira artış-
larını dengelemek için 2 önerimiz var. Sadece
150 metrekareye kadar ilk kez konut alacaklar-
dan tapu harcı olan yüzde 2'yi devlet, 6 ay ya
da 1 yıl süreyle almayabilir. Ayrıca yine 150
metrekare ile sınırlı olmak üzere yüzde 18
KDV'ye tabi ilk konutta vergi yüzde 1’e düşü-
rülebilir” ifadelerini kullandı.

Teşvik verilmeli

Avdagiç, yaptığı yazılı açıklamada, son dö-
nemde yaşanan kira artışlarına ilişkin “Bu artış
maalesef çözümü zor bir noktaya geldi” değer-
lendirmesinde bulundu. “Sebebi de şu: 2 milyon
lira ile konut almaya kalktığınızda o konutun ki-
rasını, mevduat getirisiyle kıyaslayınca arada
büyük bir fark var” diyen Avdagiç, “Bu sebeple
vatandaşa bir takım teşvikler verilmesinin katkısı
olacağı görüşündeyiz” diye konuştu.

Konuta ihtiyaç duyuluyor

Türkiye'nin konut ihtiyacında mevcut konut
stokları ve ikinci el satışlarla bugünlere gelindi-
ğini belirten Şekib Avdagiç, “Sadece birkaç tane
parametre söyleyeyim. Her yıl yaklaşık 550 bin
evlilik gerçekleşiyor. Ayrıca göç, deprem gerçeği,
yenilemelerle beraber her yıl 750 bin konutun ül-
kemizde yapılması lazım. Sadece İstanbul'da
her yıl 110-120 bin konut ihtiyacı var. İstan-
bul’da satışlar düştü. Bunun yanında özellikle
de pandemi ile birlikte tedarik zincirinde yaşa-
nan zorluklarla birlikte inşaatta girdi maliyetleri
ciddi ölçüde arttı” bilgisini verdi. DHA

Zeytinburnu’nda işveren ve işçiyi
buluşturarak iş dinamiklerinin ilçe
sınırları içerisinde tutmak adına,
Zeytinburnu Belediyesi tarafından
hizmete sunulan Kariyer Merkezi,
iki yılda bin 453 kişiyi işe yerleştirdi

Kiralardaki ciddi artışların çözümü zor bir noktaya geldiğine dikkat çeken İTO Başkanı Şekib Avdagiç, "Konut sahipliliğini
artırarak kira artışlarını dengelemek için 2 önerimiz var. İlk konutunu alana tapu harcı ve KDV desteği verilsin" dedi

KIRA ARTISLARI
DENGELENEBILIR

İlk adımı reklam filmiyle atılacak
olan bu birlikteliğin devamında ise
toplumsal fayda odaklı projelerin

planlandığı açıklandı. Megastar, Trendyol iş
birliği kapsamındaki çekimler için önceki gün
Türkiye’ye geldi. Tarkan’ı iki yıl aradan sonra
sevenleriyle buluşturacak, merakla beklenen
reklam filminin önümüzdeki günlerde yayın-
lanması planlanıyor.

Sektörün başarılı markası

Tarkan, Trendyol iş birliği ile ilgili şunları söy-
ledi; ‘’Trendyol yakından takip ettiğim ve sev-

diğim bir marka. Aynı zamanda Türkiye’nin
en sevilen ve kendi sektörünün en başarılı
markası. Bu topraklardan doğan ve kısa sü-
rede yurt dışına uzanan heyecan verici bir ba-
şarı öyküsü var. Büyürken ülkesine de faydalı
olmaya çalışan, sosyal duyarlılıkları yüksek bir
marka olmasını da ayrıca önemsiyor ve takdir
ediyorum. Kadınların toplumdaki yerinin güç-
lendirilmesinden sanata, ülkemizde her alanda
pozitif bir etki yaratıyor. Yolumuz bu nokta-
larda birbiriyle kesiştiği için heyecanlıyım
çünkü biliyorum bu iş birliğiyle tüm Türki-
ye’nin kalbine dokunacağız” şeklinde konuştu.

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de           Basın:(1468552)

İHALE İLANI
İSTAÇ İSTANBUL ÇEVRE YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

TRAFİK SİGORTASI HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu madde-
sine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale kayıt numarası :2021/624916
1- İdarenin
a) Adresi :Paşa Mahallesi Piyalepaşa Bulvarı No:74 34379 - 

Şişli İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası :212 - 368 26 00/1331 Faks: 231 76 14
c) Elektronik posta adresi :istac@istac.com.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği 
internet adresi (varsa) :www.istac.com.tr
2- İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü, miktarı :SİGORTA HİZMETİ, 439 KALEM TRAFİK SİGORTASI 

HİZMET ALIMI
b) Yapılacağı yer :İSTAÇ A.Ş.
c) İşin süresi :365 (ÜçYüzAltmışBeş) takvim günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :İSTAÇ İSTANBUL ÇEVRE YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 

Paşa Mahallesi Piyalepaşa Bulvarı No:74 34379 Şişli İSTANBUL
b) Tarihi ve saati :17 Kasım 2021 Çarşamba günü, saat: 14:00
4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1 İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1 - Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;
4.1.1.1 Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek 

odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu 
gösterir belge,

4.1.1.2 Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, 
ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu 
gösterir belge,

4.1.2 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1 Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2 Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin

yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının 
bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili 
Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli 
imza sirküleri,

4.1.3 - Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4 - Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,
4.1.5 -İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı, alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2 Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6-  İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7- İhale dokümanının görülmesi:
7.1.İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2.İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri 
zorunludur.
8- Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İSTAÇ İSTANBUL ÇEVRE YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Paşa Mahallesi Piyalepaşa Bulvarı No:74 34379 Şişli İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi,
aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9- İstekliler tekliflerini,  her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan
toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerinde bırakılan istekliyle her
bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim
fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir.
11- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
12- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 

Tarkan, Trendyol’un reklam yüzü olacak
E-ticaret platformlarından Trendyol, Megastar Tarkan’la uzun soluklu bir iş birlikteliğine imza attığını duyurdu.
Pandemi sürecinde konser ve iş birlikteliklerine ara veren Tarkan uzun soluklu bir iş birliği için Trendyol’la el sıkıştı

Tarkan’ı iki yıl 
aradan sonra se-

venleriyle buluştu-
racak, merakla

beklenen reklam fil-
minin önümüzdeki
günlerde yayınlan-

ması planlanıyor.

Türkiye'nin konut ihtiya-
cında mevcut konut
stokları ve ikinci el satış-
larla bugünlere gelindi-
ğini belirten Şekib
Avdagiç, “Sadece birkaç
tane parametre söyleye-
yim. Her yıl yaklaşık 550
bin evlilik gerçekleşiyor.
Ayrıca göç, deprem ger-
çeği, yenilemelerle be-
raber her yıl 750 bin
konutun ülkemizde ya-
pılması lazım. Sadece
İstanbul'da her yıl 
110-120 bin konut 
ihtiyacı var” dedi.

TEDBİRLERLE
ARTIŞ YAVAŞLAR

RAKİPLERİNİ
GERİDE BIRAKTI!

Devletin alacağı tedbirler konusunda yeni konut
sahiplilik oranının artacağını vurgulayan Avdagiç,
şöyle devam etti: “Alınacak tedbirlerle kiraya talep
azalacağı için böylelikle kira artışları da yavaşla-
yacaktır. Satışların artmasıyla birlikte yarım kalan
projeler tamamlanacak ve hareketlilik olacaktır
piyasada. Bu arada duran projelerin çalışmasıyla
birlikte istihdam artacak, stoklar bitecek ve yeni
projeler başlayacak” şeklinde konuştu.

Pandemi döneminde müşterilerine
daha hızlı ve konforlu hizmet ver-
mek amacıyla yatırımlarını hızlandı-

ran Yurtiçi Kargo, Şikayetvar tarafından
açıklanan müşteri deneyimi endeksinde rakiple-
rini geride bıraktı. Yurtiçi Kargo, 2021 yılının
üçüncü çeyreğinde Şikayetvar platformu tara-
fından hazırlanan müşteri deneyimi endeksi so-
nuçlarına göre müşteri deneyim puanı en
yüksek kargo şirketi oldu. Endekse göre, yıl top-
lamında da 2021 yılının en yüksek müşteri de-
neyim puanına sahip kargo şirketi Yurtiçi
Kargo oldu. Ayrıca Şikayetvar verilerine göre
Ocak-Eylül döneminde en az şikâyet alan
kargo şirketi olmayı başaran Yurtiçi Kargo,
2020 yılında da A.C.E. Awards töreninde birin-
cilik ödülünü alarak; Şikayetvar verilerine göre
Türkiye’nin en iyi müşteri deneyimini sunan
markası seçilmişti. Yurtiçi Kargo, yine 2020 yılı-
nın eylül, ekim, kasım aylarını kapsayan kam-
panya döneminde pandemiye rağmen müşteri
memnuniyetini yüzde 63 oranında artırmıştı.
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İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ İHALE İLANI
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı bünyesinde bilgisayar ve bilgisayar sarf malze-
mesi satın alma işlemi yapılacaktır. Bu hizmet, Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği’ne göre açık
ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Bilgileri:
1-İdarenin;
a) Adresi: İstanbul Ayvansaray Üniversitesi, Ayvansaray Cad. No: 45 Fatih/İSTANBUL
b) Telefon ve Faks Numarası:0212 444 76 96 / 0212 621 45 03
c) E-Posta: satinalma@ayvansaray.edu.tr
d) Web Sitesi: www.ayvansaray.edu.tr 
2-İhale Konusu  İşin;
a) Niteliği, Türü ve Miktarı: İstanbul Ayvansaray Bilgi İşlem Daire Başkanlığı bünyesinde 60 adet 

bilgisayar ve 40 adet bilgisayar sarf malzemesi alım işidir. Ayrıntılı bilgiye idari ve teknik 
şartnamelerden ulaşabilir.

b) Yapılacağı Yer: Prof. Muammer Aksoy Cd. No:10, 34020 Zeytinburnu/İstanbul, Ayvansaray Cad. 
No:45 Fatih/İstanbul.

3-İhalenin;
a) Yapılacağı Yer: İstanbul Ayvansaray Üniversitesi, Prof. Muammer Aksoy Cd. No:10, 34020 

Zeytinburnu/İstanbul
Tarihi ve Saati: 27.10.2021 Saat 14:30

b) Usulü: Açık İhale
c) Doküman Bilgisi: İhale dokümanı(İdari Şartname, Teknik Şartname, Taslak Teklif Formu ve Taslak 

Sözleşme), idarenin 1. Maddede belirtilen adresinde  görülebilir. Teklif verilebilmesi için dokümanın 
satın alınması zorunludur. Doküman posta yoluyla satılmaz, bedeli ihale adı belirtilerek şartnamede 
belirtilen banka hesabına yatırılıp dekontu Satın Alma Daire Başkanlığına ibraz edilerek satın 
alınabilir. Doküman Bedeli 100,00 TL (YÜZ TÜRK LİRASI). Banka bilgisi;

Alıcı        : İstanbul Ayvansaray Üniversitesi
Banka     : Albarakatürk Alibeyköy Şubesi
İban        : TR80 0020 3000 0369 3384 0000 01
d) Teminat: Geçici teminat alınmayacaktır. Kesin teminat alınmayacaktır.
4- Tekliflerin;
a) Verileceği yer: İstanbul Ayvansaray Üniversitesi, İstanbul Ayvansaray Üniversitesi, Prof. Muammer 

Aksoy Cad. No:10, 34020 Zeytinburnu/İstanbul bulunan Satın Alma Daire başkanlığına teslim edilecektir.
b) Tarih ve Saat: 27.10.2021 Saat 14:15
5-İhaleye Katılabilmek için istenilen belgeler ;
a) İmza sirküleri, Gerçek kişi olması halinde, imza beyannamesi.
b) Üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir 

Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, 
bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri.

c) Vergi Levhası.
d) İdari Şartnamenin ekinde yer verilmiş forma uygun teklif mektubu.
e) İmzalı Teknik Şartname.
f) İmzalı İdari Şartname.
g) İmzalı Taslak Sözleşme.
h) Referans listesi.
i) Kayıtlı olduğu ticaret ve sanayi odası belgesi veya meslek odası belgesi.
j) Borç yoktur yazısı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Güç ve Paradoks: 21. Yüz-
yılda Büyük Stratejiyi Anlamak' başlığıyla düzenlenen
TRT World Forum'un açılışını video mesajla yaptı. İn-

sanlık olarak bir süredir ekonomik, sosyal, siyasi, beşeri boyut-
ları olan büyük bir sağlık krizi ile mücadele ettiklerini belirten
Erdoğan, "Yaklaşık 2 sene önce hayatımıza giren Covit-19 sal-
gını etkisini yitirmekle birlikte gündemimizi işgal etmeyi sürdü-
rüyor. Salgının artçı sarsıntılarını, ekonomi başta olmak üzere
farklı alanlarda hissetmeye devam ediyoruz" dedi. Cumhur-
başkanı Erdoğan, devasa krizin ardından hayatın eski norma-
line dönmesinin zaman alacağını belirterek, "Bu süreçte
yaşananlar, artık dünyada hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını
göstermiştir. Son 2 yılla damgasını vuran bu salgın, bireylerin
hem kendilerine hem içinde bulundukları topluma hem de kü-
resel siyasete yaklaşımlarını kökten değiştirmiştir. Küresel sis-
temdeki tenakuz ve paradokslar daha önce hiç olmadığı kadar
gün yüzüne çıkmıştır. Özellikle refah bakımından dünyada üst
sıralarda yer alan ülkelerin sağlık ve sosyal yardım altyapıları-
nın ne derece kırılgan olduğu görülmüştür. Tüm insanlığın ge-
leceğini tehdit eden bu kriz karşısında dünyada barış ve adaleti
sağlamakla görevli kurumlar bir kez daha sınıfta kalmıştır. Az
gelişmiş ülkeler ve yoksul toplum kesimleri kaderlerine terk
edilmiş, ticarette korumacılık artarken tedarik zincirlerinde kı-
rılmalar yaşanmıştır. Ekonomik sıkıntılarla birlikte batılı ülke-
lerde nefret suçları ürkütücü boyutlara ulaşmıştır. Sosyal
devlet kavramı ağır yara alırken gelir adaleti daha da kötüleş-
miş, İslam düşmanlığı ve göçmen karşıtlığı yeniden alevlen-
miştir. Nitekim buzdağının sadece görünen kısmı olsa bile
istatistikler bizi, vatandaşlarımızı ve tüm insanlığı bekleyen
tehditleri ortaya koyuyor" diye konuştu. Cumhurbaşkanı Er-
doğan, Avrupalı siyasetçilerin toplumu tıpkı kanser hücresi

gibi saran İslam düşmanlığı ile mücadele etmek yerine
bunu istismar etmenin, siyasi ranta çevirmenin, oya devşir-
menin hesabını yaptığını belirterek, "Uzun yıllardır bu teh-
ditlere dikkat çeken bir siyasetçi olarak; şahit olduklarımız
karşısında endişelerimiz daha da artıyor. Açıkçası küresel
barış ve adaleti tesis yolunda tarihi bir fırsatın heba edildi-
ğini görmekten üzüntü duyuyoruz. Bize büyük bir aile ol-
duğumuzu tekrar hatırlatan koronavirüs salgınını ne yazık
ki iş birliği ve dayanışma açısından hakkı ile değerlendire-
medik. Dünya genelinde 5 milyona varan ölümleri, virüse
veya yetersiz sağlık hizmetlerine bağlamak hem kolaycı
hem de hatalı bir yaklaşım olacaktır. Bu tablonun ortaya
çıkmasının en önemli sebebi, zayıf yerine güçlüyü koruyan,
paylaşma yerine sömürüyü teşvik eden kanaat yerine hırsı,
bencilliği, tamahkarlığı özendiren mevcut sistemdir" dedi.

Bu sistemle devam edilemez

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birinci Dünya Savaşı sonrası te-
melleri atılan, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra tahkim edi-
len bu sistemin uzun süredir adalet ve istikrar üretmediğini
belirterek, şöyle konuştu: "İslam aleminin söz hakkının ol-
madığı, Afrika'nın, Latin Amerika'nın, Güney Asya'nın ta-
leplerinin dikkate alınmadığı sadece gücü elinde
bulunduran 5 ülkenin çıkarlarının gözetildiği bu sistemin
halihazırdaki yapısıyla devam etmesi mümkün değildir. Bir-
leşmiş Milletler (BM) ve diğer uluslararası kurumlardaki
reform ihtiyacı artık görmezden gelinemez. Türkiye olarak
bu reform ihtiyacını, 'Dünya 5’ten büyüktür' ifadesi ile dile
getirmekteyiz. Bu konudaki somut tekliflerimizi, kısa süre
önce 'Daha Adil Bir Dünya Mümkün' diyerek milletimizle
ve tüm dünya ile paylaştık." DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İslam aleminin söz hakkının olmadığı, Afrika'nın, Latin Amerika'nın, Güney Asya'nın taleplerinin
dikkate alınmadığı sadece gücü elinde bulunduran 5 ülkenin çıkarlarının gözetildiği bu sistemin halihazırdaki yapısıyla devam etmesi
mümkün değildir. Birleşmiş Milletler (BM) ve diğer uluslararası kurumlardaki reform ihtiyacı artık görmezden gelinemez" dedi
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Mücadelemiz sürecek
Sadece eleştirilmek yerine temsilde
adaletin sağlandığı ve veto imtiyazının
kaldırıldığı bir Birleşmiş Milletler için
ilkeli, kapsamlı, stratejik ve uygulana-
bilir bir model sunduklarını söyleyen
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "76'ncı Bir-
leşmiş Milletler Genel Kurulu sırasında
yaptığım görüşmelerde, ülkemizin bu
çabalarının makes bulduğunu gör-
mekten ayrıca memnuniyet duydum.
Tüm mazlum ve mağdurlar adına yü-

rüttüğümüz bu mücadeleyi çok daha
yukarılara taşımakta kararlıyız. İnsanı
merkeze alan, adaleti ve hakkaniyeti
önceleyen, güçlünün haklı olduğu
değil, haklının güçlü olduğu küresel
bir düzen kurulana kadar mücadele-
mizi sürdüreceğiz. ‘Güç ve Paradoks:
21. Yüzyılda Büyük Stratejiyi Anlamak'
teması altında TRT World Forum'da
yapılacak tartışmaların bizlere yeni
ufuklar açacağına inanıyorum" dedi.

Elinizden geleni
ardınıza koymayın

Onunuz değil yüzünüz gelse de fark etmez!

CHP lideri Kılıçdaroğlu, devlet memurlarına çağrıda bulunduğu açıklamasından
dolayı kendisi hakkında suç duyurusunda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a
yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, “Saray ve şurekası savcılığa suç duyurusunda bulunacak-
larmış, bulunmazsanız namertsiniz. Elinizden geleni ardınıza koymayın” dedi

“SİyaSİ cinayetler kaygım var. İktidar-
dan gitmemek için her yolu deneyecek-
tir” sözleriyle ve Cumhurbaşkanı

Erdoğan’la girdiği “bürokrat” polemiği nedeniyle
ülke gündemine damga vuran CHP Genel Başkanı
Kemal Kılıçdaroğlu, partisini grup toplantı-
sında konuştu. Devlet memurlarıyla il-
gili söylediği sözlere ilişkin konuşan
Kılıçdaroğlu, “Devlet memurlarınıza
görevinizi yapın dedim. Pazartesi
kim yasa dışı talimat verirse orada
durun ve yapmayın. Hırsızlığa bu-
laşmayın dedim. Saray ve şürekâsı
savcılığa suç duyurusunda buluna-
caklarmış, bulunmazsanız namertsi-
niz. Elinizden geleni ardınıza
koymayın. Yasal ölçüler içinde çalışan hiç
kimseyi tehdit etmek benim haddim değildir.
Kim devlete hizmet ediyorsa başımın üstünde yeri
vardır. Ama mafyatik ilişkilere girenleri tehdit edi-
yorum. Kimsenin hakkını yedirmeyeceğim” dedi.

Olan fakire fukaraya oluyor

Merkez bankasına ilişkin de konuşan CHP Li-

deri, “Merkez Bankası’nın kendi kültürü var. Dı-
şarıdan eleman getirmek doğru değil. Kültürünü
yok eder. Unutmadık, Merkez Bankası’nın kasa-
sından alınan 128 milyar doların Maliye Baka-
nı’na bırakıldığı süreci unutmadık. Hangi kurla

kime satıldığını bilmiyoruz. Hazine’nin inter-
net sitesine girin. Her ay 2 milyar 271 mil-

yon 284 bin dolar faiz ödeniyor. Her
saat başı ödenen faiz 3 milyon 111 bin
689 dolar. Bunu dolarla ihale alanlar
mı ödüyor, zinhar. Bunu ülkenin fakir
fukarası ödüyor” dedi. Merkez Ban-
kası'nın saat gibi çalışması gerektiğini
anlatan Kılıçdaroğlu şöyle devam etti;

“ Merkez Bankası’nın kasasında 123
milyar dolar para var ama başkalarının

ödünç parası. O para bize ait değil. 123
milyar doların bir senti bile Merkez Bankası’nın

kendi parası değil. 128 milyar doları kim aldı?
Merkez Bankası’nın dolar satması lazım ama sa-
tamıyor. Kasadaki para kendi parası değil, başka-
sının parası. Millet İttifakı iktidarında Merkez
Bankası saat gibi çalışacak. Göreceksiniz ekono-
minin nasıl düzeldiğini.”

İçİşlerİ Bakanı Süleyman Soylu, 10
büyükelçinin Osman Kavala hakkındaki
açıklamasına tepki göstererek, "Huku-

kun üstünlüğünden ve demokrasiden bahseden
Batı, Türk yargısına talimat veremez. 'Derhal biri-
sini serbest bırakın' diyemez. Bunu kabul etmiyo-
ruz. Burası bir çadır devleti değil. Herkes aklını
başına alsın, herkes haddini bilsin. 10'unuz
değil, 100'ünüz gelse Türkiye'ye zerre toz
konduramazsınız" dedi. İçişleri Bakanı
Soylu, '19 Ekim Muhtarlar Günü' ne-
deniyle 81 ilden gelen muhtarlarla bir-
likte Anıtkabir'i ziyaret etti. Bakan
Soylu daha sonra Ankara Ticaret
Odası Kongre ve Fuar Merkezi’nde dü-
zenlenen programda muhtarlarla bir

araya geldi. Programa, Jandarma Genel Komu-
tanı Orgeneral Arif Çetin, Ankara Valisi Vasip
Şahin, Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Baş-
kanı Bekir Aktürk ile çok sayıda davetli katıldı. Bu-
rada konuşan Soylu, muhtarlığın 200 yıllık mazisi
olduğunu, bugün konuşulması gerekenin muhtarlı-
ğın geleceği olduğunu belirterek, "Çünkü; birileri

ısrarla geriye döndürmek istese de bugünün
Türkiye'si yarınlarını konuşan Türkiye'dir.

Aklı geriye takılıp kalan değil, 2023 ve son-
rasını planlayan Türkiye'dir. Birileri şunu
çok iyi anlamalıdır; bizim gündemimiz
dün değildir. Bizim gündemimiz, Azer-
baycan'da, Libya'da, Doğu Akdeniz'de,

güney sınırımızın altında olan bitenle, ya-
kından ilgileniyoruz” dedi.
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İ nşaat alanlarından aldık-
ları moloz atıkları ve dolgu
topraklarının döküm sa-

hası yerine kaçak bir şekilde Ar-
navutköy'deki Hacımaşlı
Mahallesi'ne döküldüğü ihba-
rını alan Arnavutköy Belediyesi
Zabıta ekipleri, kaçak döküm
yapılan alana geldiğinde hafri-
yat kamyonlarını göremedi.
Dorselerindeki hafriyatları dö-
kerek kaçan sürücülerin tespiti
için zabıta ekipleri çalışma baş-
lattı. Hacımaşlı Mahallesi
Muhtarı Hayri Pekçetin kaçak
döküm nedeniyle mahallesinde
hayvancılıkla uğraşan çiftçilerin
zor günler yaşadığını söyledi.

İSKİ'ye tahsis edilmiş

Arazinin 2018 yılında Terkos -
İkitelli İsale Hattı İnşaatı işinde
kazıdan çıkan dolgu toprağın
11 aylık süre ile geçici depo-
lama alanı olarak kullanılmak
üzere İSKİ'ye tahsis edildiğini
söyleyen Hacımaşlı Mahallesi
Muhtarı Hayri Pekçetin, "11 ay
süresince İSKİ bu alana hafri-
yat toprağı dökecek ve ardından
da 11 aynın sonunda bu dök-
tüğü toprağı bu araziden geri

alacaktı. Ancak 11 ayın so-
nunda bu süre biraz daha uza-
tıldı. Gelinen noktada bu alana
hafriyat dökme izni bitmiş ol-
masına rağmen hala onlarca
hafriyat kamyonu buraya gele-
rek döküm yapıyor. Üstelik
kaçak bir şekilde, yasa dışı bir
şekilde yapıyorlar bunu" dedi. 

Yol ortasına döküyorlar

Mahallesinin adeta kaçak
döküm cenneti olduğuna dikkat
çeken Pekçetin, "Süre bitmesine
rağmen buradaki hafriyat top-
rağı alınmadığı gibi ellerine çe-
şitli fişler alarak gelen hafriyat
kamyonun sürücüleri, sanki
yasal bir iş yapıyormuş gibi bu-
raya döküm yapıyor. Aynı anda
onlarca kamyon geliyor. Biz ge-
rekli yerlere şikayet ediyoruz
ancak yetkililer gelene kadar
kamyonlar kaçıp gidiyor. İşi ol-
dukça abartarak yol ortasına
bile döküyorlar. Özellikle gece
saatlerinde mahalle sakinleri-
miz araçlarıyla seyir halindey-
ken yol ortasına dökülen
hafriyat yığınlarını fark edeme-
yerek zaman zaman kaza geçi-
riyorlar" dedi. DHA

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de            Basın:(1470423)

İTÜ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI YEMEK İŞLETMELERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ MUTFAKLARINDA YEMEK HAZIRLANMASINDA 01/01/2022-
31/12/2022 TARİHLERİ ARASINDA KULLANILMAK ÜZERE PİLİÇ VE HİNDİ ETİ ÇEŞİTLERİ

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

İTÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Yemek İşletmeleri Şube Müdürlüğü mutfaklarında yemek
hazırlanmasında 01/01/2022-31/12/2022 tarihleri arasında kullanılmak üzere Piliç ve Hindi Eti Çeşit-
leri mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edile-
cek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler
aşağıda yer almaktadır:
İKN :2021/630186
1-İdarenin
a) Adı :İTÜ SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI 

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI İSTANBUL TEKNİK 
ÜNİVERSİTESİ

b) Adresi :AYAZAGA KAMPÜSÜ 34469 MASLAK SARIYER/İSTANBUL
c) Telefon ve faks numarası :2122853984 - 2122857155
ç) İhale dokümanının görülebileceği 
ve e-imza kullanılarak indirilebileceği
internet sayfası :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı :İTÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Yemek İşletmeleri 

Şube Müdürlüğü mutfaklarında yemek hazırlanmasında 
01/01/2022-31/12/2022 tarihleri arasında kullanılmak üzere 
Piliç ve Hindi Eti Çeşitleri

b) Niteliği, türü ve miktarı :8 kalem Piliç Eti Çeşitleri 2 kalem Hindi Eti Çeşitleri
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde 
bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer :İTÜ Ayazağa Yerleşkesi 75.Yıl Öğrenci Sosyal Merkezi Merkez 
Ambarı, Maçka Atrium Binası, Gümüşsuyu Makina Fakültesi ve 
Tuzla Denizcilik Fakültesi yemekhane ambarlarına teslim 
edilerek istiflenecektir.

ç) Süresi/teslim tarihi :Mallar sözleşmenin imzalanmasını müteakip 
01.01.2022 tarihinden itibaren istenen günlerde ve 
istenen miktarlarda partiler halinde İTÜ Sağlık Kültür ve 
Spor Daire Başkanlığı Yemek işletmeleri Şube Müdürlüğü 
Ayazağa Yerleşkesi 75.Yıl Öğrenci Sosyal Merkezi, 
Maçka Atrium Binası, Gümüşsuyu Makina Fakültesi 
ve Tuzla Denizcilik Fakültesi yemekhane ambarlarına
iş günü ve iş saatlerinde saat 08.30-10.30 arasında teslim 
edilerek istiflenecektir. Mallar yüklenici firma tarafından sevk 
edilecek, depolama ve istif için ayrıca ücret ödenmeyecektir.
Mal teslimatının gecikmesi nedeni ile alınan düzeltici eylem 
kararlarının masrafları yüklenici firmaya ait olacaktır.

d) İşe başlama tarihi :01.01.2022
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati :16.11.2021 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri
(e-tekliflerin açılacağı adres) :İTÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı İhale Odası 

Ayazağa Yerleşkesi Rektörlük Binası Maslak/İSTANBUL
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 
uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı 
unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması
zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:
Hazır Piliç Eti Ürünleri Teknik Şartnamesine göre;
1.ihaleye katılan istekli firmada, üretici firmaya/firmalara ait T.C. Tarım ve Orman Bakanlığından
alınan İşletme Onay Belgesi aranacaktır. İşletme Onay belgesinin faaliyet konusu, alım konusu
malın/malların üretimini kapsayacaktır. Üretici firma/firmalar Et Ürünleri İşleme Tesisi olarak faaliyet
gösteriyor olacaktır.
2.İhaleye sadece üreticiler ve doğrudan üretici firmadan mal temin eden satıcılar kabul edilecektir.

İhaleye katılan istekli firma satıcı ise üretici firmadan/firmalardan aldığı üretici firma kaşe ve 
imzası bulunan yetkili satıcı belgesi aranacaktır.
Piliç Etleri Teknik Şartnamesine göre;
1.İhaleye katılan istekli firmada, üretici firmaya/firmalara ait T.C. Tarım ve Orman Bakanlığından 
alınan İşletme Onay Belgesi aranacaktır. İşletme Onay belgesinin faaliyet konusu, alım konusu
malın/malların üretimini kapsayacaktır. Üretici firma/firmalar Kanatlı ve Tavşanımsıların Eti 
Kesimhane ve Parçalama Tesisi olarak faaliyet gösteriyor olacaktır.
2. İhaleye sadece üreticiler ve doğrudan üretici firmadan mal temin eden satıcılar kabul edilecektir.
İhaleye katılan istekli firma satıcı ise üretici firmadan/firmalardan aldığı üretici firma kaşe ve imzası
bulunan yetkili satıcı belgesi aranacaktır.
Hindi Eti Teknik Şartnamesine göre;
1.İhaleye katılan istekli firmada, üretici firmaya/firmalara ait T.C. Tarım ve Orman Bakanlığından
alınan İşletme Onay Belgesi aranacaktır. İşletme Onay belgesinin faaliyet konusu, alım konusu
malın/malların üretimini kapsayacaktır.
2. İhaleye sadece üreticiler ve doğrudan üretici firmadan mal temin eden satıcılar kabul edilecektir.
İhaleye katılan istekli firma satıcı ise üretici firmadan/firmalardan aldığı üretici firma kaşe ve imzası
bulunan yetkili satıcı belgesi aranacaktır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına
(halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 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 belgeye 
ilişkin bilgiler,
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 belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen
bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren
belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1. 1.Kısım için; Kamu ve Özel sektöre verilen alımı ve satımı yapılan Piliç eti Çeşitleri benzer iş kabul
edilecektir.
2.Kısım için; Kamu ve Özel sektöre verilen alımı ve satımı yapılan Hindi eti benzer iş kabul edilecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, 
e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin 
e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı
sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine 
ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama
istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Onlarca kamyonun moloz ve dolgu toprağını kaçak
bir şekilde döktüğü Arnavutköy'de adeta tepecikler
oluştu. Hayvancılıkla uğraşan Hacımaşlı Mahallesi
sakinleri, kaçak döküm yapılan araziler nedeniyle
hayvanlarını otlatacak alanların kapandığını be-
lirtti. Mahalle sakinleri, sürücülerin fark edemeye-
rek hafriyat yığınlarına çarptığın da söyledi

Hacımaşlı Mahallesi'nde, Sazlıdere Barajı'nın yakınına dökülen hafriyat yığınları drone kamerasıyla da havadan görüntülendi.
Arnavutköy Belediyesi Zabıta ekipleri, kamyonların girişini engellemek için yol kenarına iş makineleri ile çukurlar açtı. 

ÇUKURLAR AÇILDI

1 milyon 800 bin lirayı unuttular
KAYMAKAMLIKTA işlemlerini
yaptıktan sonra içi para dolu
valizini unuttuğunu anlayan

kişi, bindiği taksinin plaka ve durağını
hatırlamayınca polise başvurdu. Polis
ekipleri çevredeki taksi duraklarını dola-
şarak valizi aradı. Bagajdaki valizden ha-
beri olmayan taksici ise mesaisi bitince
durağa döndü. Bagajı açan taksici, içi
para dolu valizi fark etti. Taksici polisi
arayınca içinde yaklaşık 1 milyon 800 bin
lira bulanan valiz sahibine ulaştırıldı.

Polise başvurdu

Olay, geçen Cumartesi sabah saatlerinde
Ferahevler Mahallesi'nde meydana geldi.
Almanya'dan İstanbul'a gelen kişi, tapu
işlemleri yapmak üzere Maslak'tan bin-
diği taksi ile Sarıyer Kaymakamlığı'na
geldi. Binerken taksinin bagajına koy-
duğu içinde 300 bin lira ve 150 bin dolar
olan valizini, indiğinde almayı unuttu.
Kaymakamlıktaki işlemlerini tamamla-
dıktan sonra valizini unuttuğunu hatırla-

yan kişi, polise başvurdu.   Polis ekipleri,
çevredeki taksi duraklarını dolaşarak va-
lizi aradı. Bagajındaki valizden haberi ol-
mayan taksici Atakan Türk, durağa
geldiğinde başka bir yolcunun valizini
bagaja koyarken içi para dolu kayıp valizi
buldu. Taksi Türk'ün valizi teslim ettiği
durak başkanı Orhan Aydoğdu polisi
aradı. Polisle birlikte gelen sahibi durakta
içerisinde 300 lira ve 150 bin dolar olan
valizini teslim aldı.  

Böyle insan kaldı mı?

Valizi teslim alan sahibi, "Çantamı kay-
betmiştim. Arkadaşlar çantamı bulmuş.
Eksiksiz bütün eşyalarım içinde. 300 bin
lira burada, 150 bin dolar da burada.
Kendisine teşekkür ediyorum. Tüm tak-
sici arkadaşlara teşekkür ediyorum. Bu
iyiliği yaptıkları için, kısa zamanda parayı
buldular, kendilerine minnettarım" dedi.
Taksi durağı yöneticisi Orhan Aydoğdu,
"Tutanakla parayı kendisine teslim ettim.
Teşekkür etti gitti. Ne iş yaptığını bilmiyo-

rum. Almancıymış kendisi. Adam bayağı
kendinden geçmiş, kendini kaybetmiş bir
durumdaydı. Parayı görünce yani çanta
bulununca adam bayağı bir ferahladı.
Çok teşekkür etti. Yani 'sizin gibi insan
kalmış mı' diye konuştu. Hatta bir miktar
para teklif etti, almadım ben kesinlikle al-
madım. Bizim taksilerde genelde böyle
şeyler kalıyor. Arkadaşlar duyarlı olsun.
Yani helal kazansın." şeklinde konuştu.
DHA

Sarıyer'de, Alman-
ya'dan gelen bir

kişi bindiği taksi-
nin bagajında

içinde 300 bin lira
ile 150 bin dolar
bulunan valizini

unuttu. Bagajı
açan taksici, içi

para dolu valizi
fark etti. Taksici
polisi arayınca

içinde yaklaşık 1
milyon 800 bin

lira bulanan valiz
sahibine ulaştırıldı

KACAK HAFRIYAT
TEPECIKLERI!
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ZAYİLER
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim

Başkanlığı Tarafından adıma düzenlenen 151749
numaralı Sürekli Basın Kartımı kaybettim.

Hükümsüzdür. Mehmet MERT

AYSEL AYTAR – ESENYURT  V.D.- T.C. Kimlik No/
VKN: 56968596802 / 1240378439 BEKO Marka

220 TR Model ARÇELİK A.Ş. Üretici Firmalı, Maliye
Bakanlığı  21.08.2013 tarih 12436462-195-07-1
sayı onaylı,  AS0000286710 Sicil no.lu Yeni Nesil

ÖKC cihazımın RUHSATI kaybolmuştur. 
Hükümsüzdür.

0980208343 vergi numaralı Atasoy Zemin Kapl. 
İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. firmamıza ait Seri-A

022865 nolu irsaliyemiz kaybolmuştur. 
Hükümsüzdür.

Ingencio Yeni Nesil ÖKC - IWE280 IWE281-
11T2606B model, 17150WE20111341 seri no ve
JH20111341 sicil nolu pos cihazı ruhsatnamesi
kaybolmuştur. Hükümsüzdür. Abdullah Keskeç

alimertavcu@gmail.com

info@gazetedamga.com.tr

Mert AVCU

Modifiye insanlar

İ stanbul Havalimanı'ndaki korkunç
ihmal Polis Memuru Cafer Bütün'ün
hayatını kaybetmesiyle sonuçlandı.

Zatürre hastası olan polis memuru Cafer
Bütün nefes alma problemi yaşadı, 40 da-
kika boyunca havalimanın içinden olay ye-
rine gelemeyen ambulans Bütün'ün
hayatını kaybetmesine neden oldu. Bü-
tün'ün hayatını kaybettiği o anlarda ya-
nında bulunan arkadaşı Akademisyen
Mustafa Bacaksız, yaşadıklarını  ve hisset-
tiklerini Odatv'ye anlattı.   

Üç kattan aşağı inemedi

Havalimanına bir misafiri bırakmak için
Cafer Bütün ile birlikte geldiğini belirten
Bacaksız, “Kendisi özel harekatçı. Ciğerle-
rindeki sorun da vatana hizmet etmek için
ciğerlerini üşütmüş zatürre olmuş bir arka-
daşımız. Ventolin diye bir ilaç kullanıyor,
ilaç derken hava fısfısı, nöbetçi eczane
zaten havaalanında, misafirlerimizi bıraka-
cağız diye ordan alırız dedik. Saat üç bu-
çukta biz burdan yola çıktık. Saat dört
civarında havalimanına bir iki dakika kala,
o bir iki dakikayı da nereden biliyoruz biz
şuradan biliyoruz: Orada bir arabadan bir
çanta alınacağı için konum göndermişler

havalimanından, oradan kalan dakikayı gö-
rüyoruz. Bir iki dakika kala, Cafer kendini
kötü hissettiğini söyledi. Biz de arabanın
yanına geçtik, arabanın yanında misafiri-
mizi hemen indirdik. Dedik ki, "Biz hemen
dış hatlarda eczaneye gidelim ilacını ala-
lım." Misafirimizi indirdik ondan sonra 30
metre geçince dedik ki havalimanı otopark
gidiş tarafında gideceğimize otopark tara-
fına girdik ama otoparkın içine girmedik.
Tam otoparkın orada arabayı sağa çektik,
güvenlik görevlilerini çağırdım, "acil ambu-
lans getirin kendisi nefes alma problemi ya-
şıyor" dedim. Saat 16.04 civarı falan.
Bunlar ambulansa haber verdiler. 1-2 da-
kika sonra sirenler çalmaya başladı, biz ra-
hatladık. Nefes alamadığını söylüyor ama
biz ayakta sohbet ediyorduk ‘geldiler mi,
geliyorlar mı?’ derken biz yaklaşık 30-35
dakika tam olarak telefon kayıtlarından çı-
karırım. Çünkü 112’yi ben de aradım. En az
30-35 dakika en fazla 40-50 dakika ambu-
lans üç kattan aşağı inemedi. Niye gelmi-
yorlar diye düşünürken geldiler” dedi.

Güvenlik zaafiyeti var

“Havalimanında bulunduğumuz noktaya
ambulansın girişleri engelmiş, bariyerleri kal-

dırmaya çalışıyorlarmış.  Ambulans sağdan
soldan girmeye çalışıyormuş. Yaklaşık 40 da-
kika bağıra bağıra kendisi vefat etti” diyen
Bacaksız, “Daha acımız da taze. Orada mu-
azzam derecede güvenlik zaafiyeti var. O böl-
geye ambulansın girme ihtimali yok, mimari
bir sorun var. Ambulans giremedi, her yerden
denedi, kendi aralarında çözüm üretmeye ça-
lıştılar, üretemediler. Çözümü de biz ürettik,
tersten gönderin, ters şeritten gönderin dedik.
Orada bir oyun oldu da ben olayın üzüntü-
süyle anlayamadım. Orada raporu 16.28 diye
tuttular. Bize de teyit ettirmeye çalışıyorlar.
Ben acilin önünde ölüm haberini yeni almış-
tım. Birde Arnavutköy Devlet Hastanesi’ne
götürdüler ve İstanbul Havalimanı’nın içinde
hastane vardı. Arnavutköy Devlet Hasta-
nesi’nde ambulans görevlileri bir dümen yap-
maya çalıştı. Panik zaten hepsinin
suratlarında okunuyordu, 16.28 dediler.
16.28’de kimse yoktu. Yoldan tesadüfen
geçen doktor müdahaleyi bile yapmamıştı.
Bunu nerden biliyorum? Telefon açıp yardım
istedim kendi dostlarımdan, ne yapacağım
çaresiz kaldım dedim. 16.28 diye rapor tut-
maya çalıştılar, belki de öyle tutmuşlardır ve
savcıya görüntüleri hızlandırılmış şekilde
göndermişler” ifadelerini kullandı.

Resmen boğuldu

Mustafa Bacaksız, cezaevi savcısını, polis-
leri, havalimanı savcısını olayın üzerini ört-
meye çalışmakla suçlarken, “Orada bir
koordinasyon olmuş. Ambulansı aramadı-
lar, iki dakika sonra sireni duyduk ama
‘belgeli’ 40 dakika. Çünkü 16.05’te ilk kez
112’yi arıyorum ondan sonra ikinci telefo-
numun saati 16.38 olması lazım. 33 dakika
sonra ambulansın gelmediğini belirten tele-
fon. Güvenlik noktasından falan geçmişiz
havalimanının içerisindeyiz, havalimanının
göbeğindeyiz. Bize söyledikleri de şu: “Abi
3 metre bariyerler var, bariyerleri kaldıramı-
yoruz, ambulansın girişine uygun bir yer
değil burası” Kardeşim burası neden
uygun değil? Burada bir şey olamaz mı?
İstanbul Havalimanı’nın otoparkının girişi-
nin yolu, otoparkın içi olsa anlarım, oto-
park binasında belki öyle mimari sorun
olabilir. Burası yol yol, üç şeritli otopark
yolu” tepkisini gösterdi. Bacaksız son ola-
rak, Raporda kalp krizi yazdılar ben buna
birebir şahit oldum ve itiraz ediyorum, ha-
berinize de yazabilirsiniz. Boğuldu resmen
boğuldu, pilini biz çıkartmaya çalıştık,
böyle bir kalp krizi yok” diye konuştu.

İstanbul Havalimanı'nda 40 dakika
ambulansın gelmesini bekleyen
Özel Harekatçı Polis Cafer Bütün

yaşamını yitirdi. Olaya tanık olan
Bütün'ün arkadaşı Akademisyen

Mustafa Bacaksız, “Havalimanında
bulunduğumuz noktaya ambulan-

sın girişleri engelmiş, bariyerleri
kaldırmaya çalışıyorlarmış.  Ambu-
lans sağdan soldan girmeye çalışı-
yormuş. Yaklaşık 40 dakika bağıra

bağıra kendisi vefat etti” dedi

BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir
Bayraktar dün tedavi gördüğü hastanede haya-
tını kaybetti. 72 yaşında ölen Bayraktar için

bugün öğle vakti Fatih Camii'nde cenaze töreni düzen-
lendi. Törende Özdemir Bayraktar'ın eşi Canan Bayrak-
tar, oğulları Haluk, Selçuk ve Ahmet Bayraktar taziyeleri
kabul etti. Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Yardımcısı
Fuat Oktay, TBMM Başkanı Mustafa Şentop,  11. Cum-
hurbaşkanı Abdullah Gül, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ulaştırma ve Altyapı Ba-
kanı Adil Karaismailoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı
Murat Kurum, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Maliye
Bakanı Lütfi Elvan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pak-
demirli, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve
kuvvet komutanları, TBMM Milli Savunma Komisyonu
Başkanı İsmet Yılmaz, AK Parti Genel Başkanvekilleri
Binali Yıldırım ve Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel
Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, BBP Genel Başkanı
Mustafa Destici, eski Başbakan Tansu Çiller, eski bakan-
lar Berat Albayrak, Veysel Eroğlu, Ahmet Arslan, İstan-
bul Valisi Ali Yerlikaya, Ankara Valisi Vasip Şahin, Selçuk
Bayraktar'ın eşi Sümeyye Erdoğan Bayraktar, Cumhur-
başkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, Demirören Hol-
ding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören  ve
sevenleri katıldı. Nobel ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz
Sancar da cenazeye çelenk gönderdi. Cenaze namazını
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı. Cenaze namazı-
nın ardından Özdemir Bayraktar'ın Türk bayrağına sarılı
tabutuna TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve bakanlar
da omuz vererek cenaze aracına taşıdı. Bayraktar, doğ-
duğu yer olan Sarıyer'in Garipçe Mahallesi'ndeki aile
kabristanlığına defnedildi.  

İlham kaynağımızdı

Cenaze töreninde konuşan Özdemir Bayraktar'ın oğlu
Selçuk Bayraktar, "Babam bizler için canımızdan kıy-
metli. Bir tarafta babamızdı, bir tarafta arkadaşımızdı.
Ağabeyim, kardeşim, bizler için öyleydi, aynı zamanda
rehberimizdi, ilham kaynağımızdı, kılavuzumuzdu. En
yakın dava ve yol arkadaşımızdı bu yolda. İnsansız Hava
Araçları yolculuğuna çıktığımızda, ülkemizin tam bağım-
sızlığı için, 'Yapılamaz.', 'Asla bizler yapamayız, ancak ya-
bancılar yapabilir.' denildiği dönemde en ufağından
başlayarak ve hatta 'Siz bu sistemin çarklarına uymadan
asla yol alamazsınız.' denildiği dönemde inandığı doğ-
ruda, bildiği hak yolda dosdoğru, dimdik giderek herke-
sin inadına, tüm sistemin inadına dünyada lider
ülkelerden biri haline getirdi" dedi. DHA

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar, Fatih Camii'nde düzenle-
nen törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze töreninde konuşan oğlu Selçuk Bayraktar, "Bir tarafta babamızdı, bir tarafta 
arkadaşımızdı. Aynı zamanda rehberimizdi, ilham kaynağımızdı, kılavuzumuzdu, en yakın dava ve yol arkadaşımızdı bu yolda " dedi. 

En yakın yol arkadaşımızdı

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de           Basın:(1471368)

İHALE İLANI
İstinye Üniversitesi Rektörlüğünden

İhale No 202110003
İhale konusu işin niteliği, türü , 
miktarı ve ihale usulü İnşaat Yapım İşleri İhalesi Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale 

Yönetmeliği’nin 16. maddesine göre Açık İhale usulü ile 
ihale edilecektir. Kısmi teklife kapalıdır.

İhale dokümanının görülmesi -İhale dokümanı, idarenin adresinde ve Üniversite WEB sitesinde 
görülebilir. 250 TRY (İkiYüzelli Türk Lirası) karşılığı Fibabanka 
Merkez Şube TR24 0010 3000 0000 0011 9432 14 no.lu hesaba 
işin adı, gerçek ve tüzel kişi unvanı, vergi ve kimlik numaraları 
belirtilerek yatırılır ve alındı belgesi İdarenin adresinden satın alınabilir. 
-İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 
almaları zorunludur. 

Geçici teminat İstekliler teklif ettikleri bedelin en düşük %3’ü, en yüksek %6 tutarda 
geçici teminat vereceklerdir. 

İsteklilerden istenilen belgeler İhale Dokümanı Alındı Belgesi, İmza Sirküleri, Vekaletname, İmza 
Beyannamesi, Faaliyet Belgesi, Ticaret Sicil Gazetesi, İş Bitirme Belgesi,
Vergi Levhası, SGK Borcu Yoktur, Ticaret Odasından ihale durum 
belgesi veya Kamu İhale Kurumundan İhalelerde Yasaklı olmadığını 
gösteren belge, Akredite kurumlardan alınmış Sertifikalar

İhalenin yapılacağı yer İstinye Üniversitesi – Topkapı Yerleşkesi – Satın Alma Direktörlüğü
İhalenin tarih ve saati 27/10/2021 tarihinde saat 15:00’da
Tekliflerin sunulması İstekliler tarafından teklifler İstinye Üniversitesi Satın Alma Müdürlüğüne 

teslim edilecektir. İhalenin yapılacağı saate kadar ihale teklifleri alınacaktır. 
Tekliflerin geçerlilik süresi Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 

45 takvim günüdür.

D oğacak çocuğunuzun göz rengi, saç
rengi, boyu gibi özelliklerini doğma-
dan önce öğrenip değiştirmek ister

miydiniz? Yoksa her şeyi genlerinize mi bıra-
kırdınız? Belki siz istemiyor olsanız da günün
birinde başkaları doğacak çocuklarının bu
tarz özelliklerini seçebilirler.

CRISPR adlı bir teknolojiden önceki bir
yazımda da bahsetmiştim. Böyle bir “gen dü-
zenleme” teknolojisi canlıların genetik kodla-
rını değiştirip belirli hastalıkları iyileştirmede
veya bir hastalığa karşı bağışıklık kazandır-
mada, yaşlanmayla savaşmak gibi konularda
kullanılabiliyor. Bu yazıda teknik kısımdan
çok etik kısımdan bahsetmek istiyorum.

Çocuğunuz doğmadan önce bir test yaptır-
dığınızı, doğacak çocuğunuzun yaşayacağı
sağlık sıkıntılarını ve hastalıklarını önceden
haber aldığınızı hayal edin. Doktor size gü-
lümseyerek daha çocuk doğmadan bu hasta-
lıkları engelleyebileceğinizin müjdesini
veriyor, tek yapmanız gerekense onaylamanız.
Elbette birçok aile çocuğunun acı çekmesini
ve kötü bir hayat yaşamasını istemeyeceğin-
den kabul edecektir diye düşünüyorum. Eğer
bu size oldukça yabancı geldiyse, bunun ben-
zeri zaten bugünkü dünyamızda sürekli olan
bir şey. Örneğin doğacak bebeğin Down sen-
dromlu olduğu öğrenildiğinde hamilelik %90
oranında sonlandırılıyor. Yani doğacak çocu-
ğun genetik olarak sağlıklı olup olmadığını
zaten önceden öğrenip buna göre hareket
etmek çoktandır var. Etik açısından kararsız
kaldıysanız bir de bunu düşünün.

Peki insanlar burada duracak mı? Olumsuz
durumları tedavi etmek gibi küçük düzenle-
melerle başlayıp göz rengi/saç tipi seçme gibi
kozmetik düzenlemelerle devam edecektir. Ki-
milerine göre mavi gözlü olmamak da bir
olumsuz durumdur, bir diğerine göreyse kısa
olmak en az bir genetik hastalık kadar haya-
tını kötü etkiliyor olabilir. Ailenizde olan ge-
netik bir rahatsızlığı çocuğunuz doğmadan
önce kontrol altına aldıysanız, mümkünse ço-
cuğunuz neden daha uzun olmasın? Kas yapı-
sını güçlendirmek ve daha atletik olmasını
sağlamak gibi seçenekler de olacaktır. Daha
da ileri gidersek, belki de uzun yıllar sonra
reklam panolarında “Çocuğunuz doğuştan
sporcu olsun!” gibi reklamlar görebiliriz.
Bunlar sadece küçük örnekler.

Eline bir katalog uzatıldığında sanki bir
oyunda karakter yaratırmış gibi insan tasar-
lamak çoğu kişi için eğlenceli olur, bunun ger-
çek hayatta mümkün olduğu bir gelecekse
heyecan verici olduğu kadar aynı zamanda
ürkütücü de olacaktır. Bugün bile insanlar
arasındaki eşitsizlik çok büyük bir sorunken,
gelecekte bu eşitsizliğin insanların genlerine
kadar indiğini düşünün. Şimdilik böyle bir
dünyada yaşamıyoruz, ancak böyle bir tekno-
lojiyi hayal ederken bile hayatın nasıl olaca-
ğını, toplumu nasıl değiştireceğini ve ne tarz
etik problemlere neden olacağını tahmin ede-
biliriz. Tam olarak bu konuyu işleyen ve
benim yazıma da ilham kaynağı olan Gattaca
filminde böyle bir geleceğin insan hayatını
nasıl etkilediğini görebiliyoruz.

BAGIRA BAGIRA
OLUME GITTI!

40 DAKİKA
AMBULANS
BEKLEDİLER

Cafer Bütün, Kırşehir Çiçekdağ’da toprağa verildi. Görev yeri Sultangazi’de resmi tören yapıldı.

Demokrasinin temel taşları
Beylikdüzü Belediye Başkanı Meh-
met Murat Çalık ‘19 Ekim Muhtar-
lar Günü’ dolayısıyla düzenlenen

yemekte ilçede hizmet veren muhtarlar ile bir
araya geldi. Çalık, “Demokrasinin temel taş-
larını oluşturan muhtarlarımıza emeklerinden
dolayı teşekkür ederim” dedi. Beylikdüzü Be-
lediye Başkanı Mehmet Murat Çalık “19
Ekim Muhtarlar Günü” dolayısıyla ilçede
hizmet veren muhtarlarla bir araya geldi.
Beylikdüzü Belediyesi Marmara Sosyal Tesis-
leri’nde düzenlenen yemeğe Beylikdüzü Bele-
diye Başkanı Mehmet Murat Çalık, CHP
Beylikdüzü İlçe Başkanı Turan Taşkın Özer,
İYİ Parti Beylikdüzü İlçe Başkanı Erol Kara-
pınar ve belediye meclis üyeleri katıldı. İhtiyaç
duydukları her noktada Beylikdüzü Belediye-

si’nden tam hizmet al-
dıklarını belirten
muhtarlar Başkan
Mehmet Murat
Çalık’a teşekkür 
etti. 
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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.

Ümraniye Belediyesi ve Ümraniye Kaymakam-
lığı, Muhtarlar Günü sebebiyle Tantavi Sosyal
Tesisi’nde bir kahvaltı programı düzenledi.

Programda bir konuşma yapan Ümraniye Muhtarlar
Derneği Başkanı Yaşar Karataş, muhtarların her
zaman kurumlarla uyumlu bir şekilde çalıştıklarını be-
lirterek, “Muhtarlar Günü vesilesiyle bizleri bir araya
getiren kaymakamlığımıza ve belediyemize teşekkür
ediyorum. Muhtarlar olarak, kamuoyundaki dediko-
dulara fırsat vermeden çalışmalarımıza devam ediyo-
ruz. Bizim için aslolan vatandaşımıza hizmettir.
Kaymakamımız ve başkanımızın her zaman yanında-
yız. Hepinizin Muhtarlar Günü’nü kutluyorum” dedi.

Eksikler tamamlanacak

İsmet Yıldırım programda yaptığı konuşmada,
“Muhtarlarımızın ciddi çalışmaları var. Mahallede
olup biten her şeyden haberleri var. Muhtarlarımız
okulları, esnafı, vatandaşları iyi bilir. Şehirlerimiz bü-
yüdü, bu yüzden daha fazla çalışmak zorundayız. Şe-
hirlerimizde aç kalan biri varsa bunlardan muhtarlar

sorumludur. Çünkü halkın içinde oldukları için onlara
yakın olan muhtarlardır. Ümraniye’de ihtiyaç sahibi
olan kimse kalmamalı. Fen İşleri Müdürlüğümüz hiz-
met konusunda iyi çalışıyor. Fiziki şartlarımız gayet
iyi. Bundan sonra üzerine koyarak devam edeceğiz.
Hizmetten geri kalmamalıyız. Beraber çalışarak eksik-
leri tamamlayacağız” dedi.

Gününüz kutlu olsun

Muhtarlık müessesesinin STK gibi çalışan yerlerden
olduğunu belirten Başkan Yıldırım, “Belediye olarak
tüm muhtarlarımıza eşit şekilde hizmet etmeye çalışı-
yoruz. Kimse muhtarlar üzerinden siyaset yapmaya
kalkmasın. Muhtarlarla ilgili çalışmalarımız ortadadır.
Bugün ilçemizde tüm muhtarlarımızın modern şe-
kilde hizmet vereceği mekânları biz yaptık. Muhtarla-
rımızın ihtiyaçları belediyelerimiz tarafından
karşılanıyor. Sizinle birlikte yol yürümeye devam ede-
ceğiz. Hizmet ve gayretlerinizden dolayı hepinize te-
şekkür ediyorum. Muhtarlar Günü’nüz kutlu olsun”
diyerek sözlerini noktaladı.

gazetedamga gazetedamga damgaweb

www.gazetedamga.com.tr

MUHTARLARIN AYRI BİR YERİ VAR
Ümraniye Kaymakamı Cengiz Ünsal da programda
bir konuşma yaptı. Kaymakam Ünsal, “Muhtarlar
olarak rutin çalışmalarınız dışında pandemiyle mü-
cadelede çözüm ortaklarımız oldunuz. Bundan do-
layı hepinize teşekkür ediyorum. Çok çalışkan bir
başkanımız var ve kendisiyle uyumlu bir çalışma içe-
risindeyiz. İlçemizin daha iyi yerlere gelmesi için
gayretle çalışıyoruz. Bu çabada muhtarlarımızın
ayrı bir yeri var. Yaptığınız iş zahmetli ve fedakârlık
gerektiriyor. Sizler milleti ve devleti temsil ediyorsu-
nuz. Milletle devleti buluşturuyorsunuz. Muhtarlar
Günü’nüz kutlu olsun” dedi. Yapılan konuşmaların
ardından muhtarlar da söz alarak, çalışmalarında
kendilerine verdikleri destekten dolayı Ümraniye Be-
lediyesi ve Ümraniye Kaymakamlığı’na teşekkür etti.
Programa İlçe Emniyet Müdürü Cenk Bal, İlçe
Müftüsü Muharrem Gül, İlçe Sağlık Müdürü Dr.
Cemal Karaağaç ve diğer kurum amirleri katıldı.

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, 19 Ekim Muhtarlar Günü
nedeniyle Tantavi Sosyal Tesisi’nde düzenlenen programda muhtarlarla
bir araya geldi. Ümraniye Muhtarlar Derneği Başkanı Yaşar Karataş:
“Kaymakamımız ve başkanımızın her zaman yanındayız” dedi.

HER ZAMAN

YANINIZDAYIZ
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YANINIZDAYIZ
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2015 YILINDAN BERİ KUTLANIYOR
Yerel demokrasinin en eski örneğini temsil eden muh-
tarlık görevini yürüten seçilmişler görevlerini 5 yıl bo-
yunca yürütüyor. Köy ve mahallelerde tüzel kişiliği
temsil eden muhtarlar için 19 Ekim tarihi Muhtarlar
Günü olarak ilan edildi. 19 Ekim’in “Muhtarlar
Günü” ilan edilmesine ilişkin genelge, Resmi Gaze-
te’nin 2015 yılında mükerrer sayısında yayımlanarak
yürürlüğe girdi. Genelgede, şunlar kaydedildi: “Muh-
tarlarımız ve muhtarlık müessesesinin ihtiyaçları, kar-

şılaştıkları sorunlar ve bu sorunlara yönelik çözüm
önerileri ile bu müessesenin tarihsel bağlarını koruya-
rak geleceğe ilişkin vizyonunun belirlenmesine yönelik
çalışmaların yürütülmesi amacıyla 19 Ekim
gününün Muhtarlar Günü olarak belirlen-
mesi uygun görülmüştür. Muhtarlar Günü
kapsamında yapılacak etkinlikler, İçişleri Ba-
kanlığı tarafından belirlenecek esas ve usul-
ler çerçevesinde yürütülecektir.”
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ERDOĞAN’IN MESAJINI
TÜRKÇE OKUYACAK

Peskov, Rusya'nın, BM Söz-
leşmesi'ne sadık kalınması ge-
rektiğine inandığını ekledi.

Angola ziyareti sırasında, Birleşmiş Mil-
letler Güvenlik Konseyi'nin yeniden yapı-
landırılması gerektiği savını yineleyen
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan'ın sözleri, Kremlin Sözcüsü Dmitriy
Peskov'a soruldu. Kremlin'in, Rusya'nın
beş daimi üyelerinden birisi olduğu Bir-
leşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin ye-
niden yapılandırılması konusunda ne
düşündüğü sorusu karşısında, "Bu me-
sele, daimi üyelerin ortak mutabakatına
bağlıdır. Biliyorsunuz ki (Rusya) Devlet
Başkanı (Vladimir) Putin, insanlığın
önünde bulunan tüm sorunların tartışıl-
ması için daimi üyelerin toplanıp tüm so-
runların ele alınması gerektiği girişiminde
bulundu. Rusya'ya gelince, her şeyin
(dünya düzenine dair tüm kuralların) ya-
zılı olduğu Birleşmiş Milletler Sözleşme-
si'ne bağlılığını korumaktadır" dedi.

Peskov, Erdoğan'ın kendisine iletilen
sözlerinin hangi bağlam içerisinde kul-
lanıldığını bilmediğini belirtti ve ekledi:
"Bu cümleyi kendim okumadım, sadece
basında aktarılmış halini gördüm. Çevi-
rinin ne denli düzgün yapıldığını bilmi-
yorum. Türkçe okuma becerisine
sahibim, mutlaka (Türkçe açıklamaya)
bakacağım" şeklinde konuştu.

Bağrımıza basıyoruz

Erdoğan, Angola ziyareti sırasında şu
ifadeleri kullanmıştı: "Dünya beşten bü-
yüktür diyerek, küresel sistemdeki ada-
letsizliklere karşı mücadele ediyoruz.
İnsanlığın kaderinin İkinci Dünya Sava-
şı'nın galibi bir avuç ülkenin insafına bı-
rakılamayacağını, bırakılmaması
gerektiğini savunuyoruz. Türkiye olarak,
Afrika kıtasına yönelik batı merkezli or-
yantalist yaklaşımları reddediyoruz. Af-
rika kıtasındaki halkları ayrım
yapmadan bağrımıza basıyoruz" dedi

Kremlin Sözcüsü Peskov, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler'in yeniden yapılan-
dırılmasına dair Angola'da yinelediği 'dünya beşten büyüktür' mesajı sorulduğunda, 
Türkiye liderinin söz konusu açıklamasının Türkçe olarak okumayı tercih edeceğini söyledi

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de            Basın:(1471405)

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ İŞLETMESİ
SANTRALİSTANBUL KAMPÜSÜ KAHVE DÜKKAN İŞLETME İHALESİ

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR  
İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler   
1- İş sahibi İdarenin; 
Adı: İstanbul Bilgi Üniversitesi İktisadi İşletmesi
Adresi: Emniyettepe Mah.  Kazım Karabekir Cad. No: 2/13 34060 

Eyüpsultan İstanbul
Telefon numarası: 0212 311 66 08 
Elektronik posta adresi: fatih.uzun@bilgi.edu.tr
İlgili personelinin Adı-soyadı/unvanı:Fatih Uzun / Satınalma Sorumlusu
2- İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle
temin edebilirler.
İhale Konusu İşe İlişkin Bilgiler 
İhale konusu işin;  
Adı Santralistanbul Kampüsü Kahve Dükkanı İşletme İhalesi
Tanımı Santralistanbul Kampüsü Kahve Dükkanı İşletme Hizmetidir
Kapsamı BİLGİ bünyesindeki Santralistanbul kampüsündeki kahve dükkanı 

işletme haklarının verilmesi şekli ile istekli FİRMA İKTİSADİ
İŞLETME’ye işletme bedeli ödeyecektir.

Süresi 12 (oniki) aydır
Geçici Teminat Teklif edilecek bedelin (12 aylık tahmini ciro işletme bedeli ve giriş 

bedeli dahil olmak  üzere) %3’den az olamaz. İdarenin ilk yazılı talebi 
üzerine derhal ve gecikmeksizin İdareye veya emrine nakden ve 
tamamen talep tarihinden ödeme tarihine kadar geçen günlere ait 
kanuni faiziyle birlikte ödenmek üzere olmalıdır.

İhaleye İlişkin Bilgiler 
1- İhale kayıt numarası: 202110016
2- İhale usulü: Açık Teklif Usulü
3- İhalenin yapılacağı adres: Emniyettepe Mah.  Kazım Karabekir Cad. No: 2/13 34060 Eyüpsultan İstanbul
4- Teklifler, ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, 

iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. İhale (son teklif verme) saatine kadar İdareye 
ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.

5- Verilen teklifler teklif geçerlik süresinin uzatılması halinde gerek görülmesi hali hariç herhangi 
bir sebeple geri alınamaz.

6- İhale tarihinin tatil gününe rastlaması halinde ihale, takip eden ilk iş gününde aşağıda belirtilen yer 
ve saatte yapılır ve bu saate kadar verilen teklifler kabul edilir.

7- İlan tarihinden sonra çalışma saatlerinin değişmesi halinde de ihale aşağıda belirtilen saatte yapılır.
İhale Dokümanının Görülmesi ve Temini 
1- İstekliler tarafından ihale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. İhaleye 

teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını kendileri veya noter onaylı vekaletnameyi 
haiz yetkili temsilcileri ihale tarihinden önce satın almaları zorunludur. 

İhale dokümanının görülebileceği yer internet sitesi:
https://www.bilgi.edu.tr/tr/ihaleler/

İhale dokümanının görülebileceği ve satın alınabileceği yer:
Gürsel Mah. İmrahor Caddesi No: 29 Premier Kampüs Ofis İstanbul Bilgi Üniversitesi Ek Bina Kat:4 Kağıthane/İstanbul 

İhale doküman bedelinin yatırılacağı hesap numarası:
Banka adı            : Garanti Bankası
Şube Adı             : Beyoğlu Ticari
Şube kodu           : 1671
Hesap no             : 6293585
Iban No              : TR43 0006 2001 6710 0006 2935 85
Hesap Adı           : İstanbul Bilgi Üniversitesi İktisadi İşletmesi
İhale dokümanı satış bedeli (vergi dahil):
20 TL

2- İhale dokümanı; bedeli yukarıda belirtilen banka hesabına “202110016 numaralı İhale Evrak Be
deli” açıklaması ile yatırılıp, ödeme dekontu ihale dokümanın satın alınabileceği adreste Satın 
Alma Müdürlüğüne ibraz edilerek satın alınabilir. Posta yoluyla veya internet üzerinden satılmaz ve
satın alınamaz, dekont ibraz etmeyen isteklilere ihale dokümanı teslim edilmeyecektir.

3- İhale dokümanını satın almak isteyenler, ihale dokümanını oluşturan belgelerin aslına uygunlu
ğunu ve belgelerin tamam olup olmadığını incelemek zorundadır. Bu incelemeden sonra, ihale do

kümanını oluşturan belgelerin tamamının aslına uygun olarak teslim alındığına dair form, “Dokü
manlar arasında uyuşmazlık halinde Bilgi’deki aslı esastır.” şerhiyle biri satın alana verilmek üzere 
iki nüsha olarak düzenlenerek satın alana imzalatılır.

4- İstekli ihale dokümanını satın almakla, ihale dokümanını oluşturan belgelerde yer alan koşul ve 
kuralları kabul etmiş sayılır.

Tekliflerin Sunulacağı Yer, Son Teklif Verme Tarih ve Saati
İhale (son teklif verme) tarihi: 27 Ekim 2021
İhale (son teklif verme) saati: 13:00
İhale komisyonu toplantı yeri: Emniyettepe Mah.  Kazım Karabekir Cad. No: 2/13 

34060 Eyüpsultan İstanbul
İhale Dokümanının Kapsamı
1- İhale dokümanı aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır:

a) 16 Kasım 2018 tarih ve 30597 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Vakıf Yükseköğretim 
Kurumları İhale Yönetmeliği ve 08 Haziran 2020 tarih ve 31149 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan
İstanbul Bilgi Üniversitesi İhale Yönetmeliği (İhale dokümanı kapsamında verilmeyecektir.)
b) İdari şartname
c) Teknik şartname
d) Taslak sözleşme
e) Geçici ve Kesin Teminat Mektubu Örneği 
f) Teklif Tablosu

2- İsteklinin, yukarıda belirtilen dokümanların tümünün içeriğini dikkatli bir şekilde incelemesi gerekir. Teklifin
verilmesine ilişkin şartları yerine getirememesi halinde ortaya çıkacak sorumluluk teklif verene ait olacaktır.
İhale dokümanında öngörülen ve tarif edilen usule uygun olmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.
İHALEYE KATILMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR
1- İhaleye katılabilmek için gereken belgeler, yeterlik kriterleri, iş deneyimi kriterleri ve ihale belgeleri

nin sunuluş şekilleri işbu ihaleye ilişkin yayınlanan idari şartnamede açıkça belirtilmiştir. 
2- İhaleye katılamayacak olanlar, ihale dışı bırakılma nedenleri ile yasaklı fiil ve davranışlar işbu 

ihaleye ilişkin yayınlanan idari şartnamede açıkça belirtilmiştir. 
3- İhale kapsamında isteklilerden istenilen belgeler aşağıdaki gibidir:
- “202110016 numaralı İhale Evrağı teslim tutanağı”
- “202110016 numaralı İhale Evrak Bedeli” açıklamalı ödeme dekontu,
- İsteklinin son tebligat adreslerini gösteren Vergi Levhası,
- İsteklilerin, Ticaret Siciline kayıtlı ve halen faaliyette bulunduğuna dair faaliyet belgesi,
- İsteklilerin şirket ortakları, hisseleri ve görevlerini belirten Ticaret Sicil Kuruluş Gazetesi örneğini 

varsa değişikliklerle birlikte ibraz etmeleri,
- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri,
- Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı 

vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
- İsteklilerin kendi adlarına teklif vermeye ve bu husustaki işlemleri yapmaya yetkili olanları gösteren 

Noter tasdikli imza sirküleri ve vekâletname ibraz etmeleri,
- Kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı olmadığına ilişkin belge,
- İdari ve teknik şartnamede belirtilen yeterlik belgeleri,
- İsteklinin son 3 yıla ait gelir tablosu, (SMMM veya YMM ıslak onaylı) bilanço,
- SGK’dan alınmış olan firmanızın prim borç durumuna ilişkin belge,
- Firmanın vergi borç durumuna ilişkin belge,
- İsteklinin son 3 yıla ait Kurumlar Vergisi/ Gelir Vergisi (Şahıs Şirketleri) Beyannamesi ve ilgili 

beyannamenin tahakkuk fişleri,
- Şekli ve içeriği bu idari şartnamede belirlenen teklif mektubu.                               
DİĞER HUSUSLAR
1- Bildirim ve tebligat iadeli taahhütlü posta yoluyla veya imza karşılığı elden yapılır. Ancak ihale do

kümanında elektronik posta adresinin belirtilmesi ve bu adrese yapılacak bildirimlerin kabul 
edileceğinin taahhüt edilmesi kaydıyla, BİLGİ tarafından elektronik posta yoluyla bildirim yapılabilir.

2- İhale yerli ve yabancı isteklilere açıktır. 
3- İstekliler tekliflerini ihale konusu işin tamamı için verirler, kısmi teklif kabul edilmez.
4- BİLGİ kısmi alım yapma hakkını ve ihalenin bir parçasını iptal etme hakkını saklı tutar.
5- İhale ile ilgili detaylı tüm bilgilere ihale dokümanlarından ulaşılabilir.
6- Tekliflerin hazırlanması ve sunulması ile ilgili bütün masraflar isteklilere aittir. İstekli, teklifini 

hazırlamak için yapmış olduğu hiçbir masrafı İdareden isteyemez. 
7- Bu ilan metni ve İstanbul Bilgi Üniversitesi tarafından yapılan her türlü yazılı açıklama ihale 

dokümanının bağlayıcı parçasıdır.

A BD'de kasım-ocak arası Noel'le bağlan-
tılı tatil dönemi nedeniyle adeta iç göç
yaşanması beklenirken, hala aşı olmayı

reddeden Ulaştırma Güvenlik İdaresi (TSA)
ajanlarına gözdağı verildi. ABD Kongresi'nin üst
kanadı Senato'da Demokrat Partili çoğunluk li-
deri Chuck Schumer, aşı olmayı reddeden TSA
ajanlarının yerine polis köpeklerinin görevlendi-
rilmesini önerdi. Basın toplantısında "Tanrının
güzelim dünyasında, bırakın TSA ajanını, kim-
senin aşı olmamak için nedeni yok" diyen Schu-
mer, "TSA aşı olmada geriden geliyorsa,
köpekleri gönderin" ifadesini kullandı. Senatö-
rün tepkisi, Başkan Joe Biden'in aşı olunması ta-
limatına rağmen hala TSA çalışanlarının yüzde
40'ının aşı yaptırmadığının ortaya çıkmasının ar-
dından geldi.

22 Kasım mühleti

Biden'ın talimatı, Şükran Günü'nden önceki pa-
zartesi olan 22 Kasım'a dek tüm TSA çalışanla-
rının iki doz aşı yaptırmasını gerektiriyor. "Ancak
şimdi Ulaştırma Güvenlik İdaresi aşılanma
oranlarının görevli sayısını ve güvenliği etkilediği
yerlerde polis köpeklerinin konuşlandırılması
dahil acil durum planlarını hazırlarsa, seyahat
furyasında yaşanacak sorunlar önlenebilir" diye
konuşan Schumer, şöyle devam etti: "Köpek
ekipleri gerçekten etkili. Ulusal güvenliğin sağ-
lanmasına yardım etmeleri, TSA ajanlarının
daha etkili ve yeterli şekilde bireylere patlayıcı ta-
raması yapmasını da sağlar” ifadelerini kullandı.

Önce topun ağzında

Biden'ın talimatı uyarınca 18 Ekim'e dek Bion-
tech-Pfizer aşısının ilk dozunu yaptırmayan çalı-
şanlar işten çıkarılma riskiyle karşı karşıya. Tek
dozluk Johnson & Johnson aşısı yaptırmak için
son mühlet 8 Kasım. İki dozu arasında 28 gün
geçmesi gereken Moderna aşısı gelinen noktada

ihtimaldışı. Aşı olmayı reddetmeyi sürdürmeleri
halinde 24 bin ajanın tatil döneminden önce
işten çıkarılması gündemde.

Gerçeği yansıtmıyor

TSA Sözcüsü Robert Langston ise 'endişeye
mahal olmadığını, aşısız olduğu öne sürülen 24
bin çalışanın yönetimin henüz haklarında aşı bil-
gisi edinmediği çalışanlar olduğunu, yüzde 
40 aşısız çalışan oranının gerçeği yansıtmadığını'
savundu. Langston, "Çalışanların aşılanması
TSA'nın önceliği olmaya devam etmektedir.
Diğer sektörlerde gördüğümüz gibi TSA çalışan-
larının büyük çoğunluğunun aşı olmasını bekli-
yoruz. Her hafta binlerce TSA çalışanı aşı
belgelerini yüklüyor" ifadelerini kullandı.

ASı kArSıtlArınA
Sert tepkı gOSterdı
Başkan Joe Biden'in 'aşılanın' talimatına rağmen Ulaştırma Güvenlik İdaresi çalışanlarının yüzde 40'ının hala aşı olmadığının
ortaya çıkmasına, Senato çoğunluk lideri Schumer tepki gösterdi: "Aşı olmuyorlarsa, yerlerine polis köpeklerini gönderin" dedi

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov

Demokrat Parti Lideri Chuck Schumer

17 MİLYON
DOLAR FİDYE
İSTEDİLER

Haiti'de ABD ve
Kanada vatan-
daşı 17 misyone-

rin kaçırıldığı açıklanmıştı.
Haiti'deki çete, kişi başına 1
milyon dolar fidye istedik-
lerini açıkladı. Ohio mer-
kezli Christian Aid
Ministries adlı kuruluş, Cu-
martesi günü Haiti'de ara-
larında çocukların da
bulunduğu 17 kadar Ame-
rikalı ve Kanadalı Hıristi-

yan misyonerin kaçırıldığını
duyurmuştu. ABD’de ka-
muoyunu sarsan olayla il-
gili yeni bir gelişme
yaşandı. ABD’nin önde
gelen yayın kuruluşlarından
Wall Street Journal, Haitili
çetenin, kaçırılan 17 kişi
için kişi başı 1 milyon dolar
yani toplamda 17 milyon
dolar fidye teklif ettiklerini
öne sürdü ve önemli
iddialarda bulundu.
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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-

DIL SORUNUNA
YENI COZUM
DIL SORUNUNA
YENI COZUM
DIL SORUNUNA
YENI COZUM
DIL SORUNUNA
YENI COZUM
DIL SORUNUNA
YENI COZUM
DIL SORUNUNA
YENI COZUM

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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DIL SORUNUNA
YENI COZUM
DIL SORUNUNA
YENI COZUM
DIL SORUNUNA
YENI COZUM
DIL SORUNUNA
YENI COZUM
DIL SORUNUNA
YENI COZUM

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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HALK DANSLARI HALK DANSLARI 
COSKUSUCOSKUSU
Antalya Manavgat’ta 5. 

Uluslararası Side Halk 
Dansları ve Müzik 

Festivali Özbekistan, Ukrayna, 
Kazakistan, Belarus ve İran’dan 

gelen 320 halk dansçısının 
katılımı ile başladı. Festivalin ilk 
gününde, Side girişinden itiba-
ren kortej geçişi gerçekleştirildi. 
Dansçı ve müzisyenler, eğlenceli 
bir şekilde turistlere ve esnafla-
ra selam vererek Side Liman’a 
kadar yürüdü. Kortej yürü-
yüşüne, Manavgat Belediyesi 
Başkan’ı Şükrü Sözen’i temsilen 
başkan yardımcısı İsmail Hakkı 
Ödevoğlu ve Mustafa Ceylan 
katıldı. Halk dansçıları, davul 
zurna eşliğinde yürürken, yerli 
ve yabancı turistler de bu renkli 
görüntüleri kameraya alarak anı 
ölümsüzleştirdi. Kortej geçişi 
sonrasında limana ulaşan ekip-
ler, burada kurulan sahnede 
sırayla ulusal halk danslarının 
gösterilerini yaptı.

Kentimize artı değer
Uluslararası Halk Dansları 

Festivali’nin farklı kültürleri 
bir araya getirerek kaynaş-
tırdığını belirten Manavgat 
Belediye Başkanı CHP’li Şükrü 
Sözen, kültürel ve sanatsal 
etkinliklerin devam edeceği-
ni belirterek şunları söyledi: 
“Dünyaca ünlü Antik Side’miz-
de gerçekleştirdiğimiz halk 
dansları festivali ile hem farklı 
kültürleri bir araya getiriyoruz 
hem de sanatsal etkinlikleri-
mizi Manavgat’ımıza gelen 
misafirlerimiz ile paylaşıyoruz. 
Manavgat’ta farklı kültürlerin 
ve dansların sergilenmesi ken-
timiz için artı değer. Ülkemize 
gelerek bizlere muhteşem bir 
şölen yaşatan tüm dans grupla-
rına ve katılımcılara teşekkür 
ediyorum. Manavgat’ımızı 
sanatsal ve kültürel etkinlikler 
ile buluşturmaya devam edece-
ğiz” dedi. 

ŞARKICI OLMAK IÇIN
ISTANBUL’DA OLMALI

EZGI YENI AŞKINI BULDU

NESLICAN FILMLE
BIRLIKTE YAŞAYACAK

HAYATIM ROMAN

19 yaşında kanser teşhisi konulan ve iki yıl önce hayatını kaybeden Neslican Tay’ın hayatını anlatan Demir Kadın Neslican 
filminin çekimleri tamamlandı. Neslican Tay’ı canlandırmak için saçlarını kazıtan Naz Çağla Irmak’lı kareler yayınlandı

Ali Poyrazoğlu yeni sezonu açıyor. Ünlü sanatçı sosyal medya hesabından yaptı-
ğı duyuruda, “Yeni sezon yeni oyun” diyerek yine kendi yazıp, yönetip, oynadı-

ğı Hayatım Roman oyunuyla 29 Ekim’de sevenleriyle buluşacağını duyurduUzun bir süredir müzikle uğraşan ve kendine has yorumuyla dikkat çeken Oğuzhan Cevizci, yıl-
lardır kurduğu hayalini gerçekleştiriyor. Cevizci, “ İstanbul’a yerleşmeyen şarkıcı olamıyor” dedi

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı 
verilerinden elde edilen güncel 
bilgilere göre, Türkiye genelin-

deki müze sayısı 2020 yılında 27 arta-
rak 494’e ulaştı. Bunların 205’i Kültür 
ve Turizm Bakanlığı bünyesinde, 
289’u ise özel müze kategorisinde yer 
aldı. Geçmiş yıllara bakıldığında ise 
bu rakam 2004 yılında 270 iken, 2008 
yılında 286, 2015 yılında 409, 2018 

yılında ise 451 olarak karşımıza çıktı. 
Özel ve Bakanlık’a bağlı olmak üzere 
müze ve ören yerleri ziyaretçi sayı-
larında geçen yıl azalma görülürken, 
pandemi ile birlikte yüzde 73,6 gibi 
büyük bir düşüş yaşandığı kaydedildi.

Haberleri inceledi
Medya takip kurumu Ajans Press, 

müzelerle alakalı basına yansıyan 

haber adetlerini inceledi. Buna göre 
geçen yıl müzelerle alakalı basına 33 
bin 266 haber yansıdığı tespit edildi. 
Müzelerle ilgili haberler genelde 
yerel basında yer alırken, geçen 
yıl pandemi sürecinde sanal müze 
ziyaretlerinin de medyada yer aldığı 
kaydedildi. Geçtiğimiz yılın ilgi odağı 
olan sanal müzeler ise bin 116 haber-
le konuşuldu.

Türkiye genelindeki müze sayısı 2020 yılında 27 artarak 494’e ulaşırken, bunların 205’i 
Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde, 289’u ise özel müze kategorisinde yer aldı

Türkiye’de müze sayısı arttıTürkiye’de müze sayısı arttı

Geleneksel olarak her yıl düzenlenen Geleneksel olarak her yıl düzenlenen 
5. Uluslararası Side Halk Dansları ve 5. Uluslararası Side Halk Dansları ve 
Müzik Festivali, kortej geçişi ve çeşit-Müzik Festivali, kortej geçişi ve çeşit-
li dans etkinlikleriyle yapıldı. Etkinli-li dans etkinlikleriyle yapıldı. Etkinli-
ğe Özbekistan, Ukrayna, Kazakistan, ğe Özbekistan, Ukrayna, Kazakistan, 
Belarus ve İran’dan gelen 320 halk Belarus ve İran’dan gelen 320 halk 

dansçısının katılımı ile başladıdansçısının katılımı ile başladı

YAŞAMA tutunma mücadelesi 
ve pozitif duruşuyla milyonla-
ra umut olan Neslican Tay’ın 

hayatı film oldu. Neslican Tay’ın 
hafızalara kazınan “Yıldızları görmek 
için karanlığı beklemeyin” sözünden, 
yaşama azmini gözler önüne seren 
ve kısa sürede büyük kitlelere ulaşan 
videolarından ilham alan, senaryo-

sunu Nalan Merter Savaş’ın kaleme 
aldığı “Demir Kadın Neslican” fil-
minin çekimleri tamamlandı. Filmde 
Neslican Tay’ı canlandıran Naz Çağla 
Irmak’ın saçlarını kazıttıktan sonra 
çektiği sahnelerden kareler paylaşıldı. 
Özgür Bakar’ın yönettiği film, Nesli-
can’ın kanser teşhisi ile başlayan zorlu 
tedavi sürecini, ailesinden, çevresinden 

ve sosyal medya üzerinden kendisine 
gelen güçlü desteği, hayalleriyle sıkı 
sıkıya bağlandığı ilham dolu hayatını 
konu alıyor. ‘Demir Kadın Neslican’ın 
oyuncu kadrosunda Naz Çağla Ir-
mak’ın yanı sıra Deniz Uğur, Mesut 
Akusta, İlker Aksum, Yurdaer Okur, 
Meral Çetinkaya gibi isimler yer alıyor.  
Film, 7 Ocak 2022’de vizyona girecek.

ALI Poyrazoğlu, yeni oyu-
nuyla 29 Ekim’de Kadıköy 
Halk Eğitim Merkezi’nde, 

3 Kasım’da Mecidiyeköy Trump 
Sahne’de seyircisiyle buluşacak. Ali 
Poyrazoğlu Tiyatrosu web sitesin-
de oyunla ilgili şu metin paylaşıl-
dı: “Sürekli, “Hayatım Roman” 
deriz… Kovulamayacağımız tek 
cennet olan anılarımızı her anla-
tışımızda farklı bir şekilde payla-
şırız. Her seferinde öykülerimizin 
kırılma noktalarının altına çizeriz. 
En zor okuma, insanın kendini 
okumasıdır. Herkes en azından bir 
gün kendini okumak istediğinde 
nereden okuyacak… Ali Poyrazoğ-
lu diyor ki, aşık değilsen ölüsün.. 
Aşk hikayelerimizden yola çıkarak 
yaşamı okumanın yollarında dola-
şan bir güldürü ”Hayatım Roman.” 
Aynayı tuttum yüzüme Ali göründü 
gözüme Nazar eyledim ben özü-
me Ali göründü gözüme Özüne 
nazar eyleyip, kahkahalarla yaşama 
meydan okumanın yol haritası. Ali 
Poyrazoğlu’nun yeni güldürüsü 
“Hayatım Roman” yine çok ses 
getirecek” dedi.

AYNI zamanda Uzman Klinik Psikolog olan 
ve İstanbul dışında yaşayan Oğuzhan Cevizci, 
en büyük hayalini gerçekleştirmek için tüm 
hayatını geride bıraktı. Psikolog kimliğinin 
yanı sıra müzikle de profesyonelce ilgilenen 
ve çeşitli yerlerde sahne alan Oğuzhan Ce-
vizci, yeni düzeni ve yeni şarkısı için şöyle ko-
nuştu: “Hayallerimi gerçekleştiriyor olmam 
benim için çok heyecan verici. İşinde en iyisi 
olanlarla çalıştım ve en iyisini yaptığıma 

inanıyorum. İstanbul artık benim de şehrim, 
İstanbul’a yerleşmeyen şarkıcı olamıyor.” 

 Müzikseverlerle buluştu
 Sözü ve müziği Zeki Güner’e ait olan, dü-
zenlemesi de Göksun Çavdar imzası taşıyan 
şarkısıyla çıkış yapan Oğuzhan Cevizci, 
“Yine Seni Severim” isimli çalışması ile 
sonbaharın hit’ini DMC etiketiyle müzikse-
verlerle buluşturdu.

AKBANK Sanat, kültür sanat 
etkinliklerine “Akbank Sanat 
Evinizde” çatısı altında sosyal 
medya kanallarında devam 
ediyor.  Pandeminin başlangı-
cından itibaren birçok sanatçıyla 
fiziki ve çevrimiçi ortak projeler 
gerçekleştiren Akbank Sanat, 
sosyal sorumluluk misyonuyla 
sanatçıları desteklemeye yöne-
lik yeni proje ve çalışmalarına 
yeni sezonda da ara vermiyor. 
Akbank Sanat 2020 yılının başın-
dan itibaren online eğitim gören 
ve bu dönemde sahneye çıkma 
şansını yakalayamamış İstanbul 
Üniversitesi Devlet Konserva-
tuvarı Sahne Sanatları Bölümü 
Bale Anasanat Dalı 10. Sınıf 
öğrencilerinin, çekimleri Sürey-
ya Operası’nda gerçekleştirilen, 
“Nefes” isimli dans projesine 
ev sahipliği yapıyor. Sanatçı 
Ayfer Zeren, Doç. Dr. Sernaz 
Demirel ve Doç Dr. Tan Temel 
yönetiminde hazırlanan, klasik 
bale ve modern danstan oluşan, 
bar ve orta egzersizleri, 4 solo 
performans ve 2 grup perfor-
mansının yer aldığı 4 bölümlük 
projenin yönetmenliğini Serkan 
Yıldırım, koordinatörlüğünü 
Çağla Demiralp üstlendi. Kadı-
köy Belediyesi Süreyya Operası, 
İstanbul Devlet Opera ve Balesi 
Müdürlüğü, YTÜ Sanat ve Ta-
sarım Fakültesi Müzik ve Sahne 
Sanatları Bölümü, TORK Dans 
Topluluğu, İÜ Devlet Konserva-
tuvarı’na ve Bale Anasanat Dalı 
Başkanı Oral Yazıcı ve projede 
yer alan öğrencilerin ebeveynle-
rinin destekleriyle hayata geçen 
proje Ekim ayında Akbank Sa-
nat Youtube kanalında sanatse-
verlerle buluşuyor.

BU FIGÜRLER 
NEFES VERECEK

GEÇTIĞIMIZ aylar-
da Oğulcan Engin’den 
ayrılan oyuncu Ezgi 

Eyüboğlu, gönlünü iç mimar 
Kerim Çarmıklı’ya kaptırdı. 
Çiftin birlikteliği önceki gün 
ortaya çıkan fotoğrafla bel-
gelendi. Seda Sayan’ın oğlu 
Oğulcan Engin’in Miray Daner 
ile adının aşk dedikodularına 
karışmasının ardından Ezgi 
Eyüboğlu da yeni bir aşka 

yelken açtı. Ünlü oyuncu, gön-
lünü iç mimar Kerim Çarmıklı 
‘ya kaptırdı. Çiftin birlikteliği 
de Bebek’teki bir mekanda 
çekilen fotoğrafla belgelendi. 
2016 yılında Zeynep Selvili ile 
evlenen Çarmıklı, eşiyle geçen 
yıl boşanmıştı. Öte yandan Ezgi 
Eyüboğlu, iki yıldır aşk yaşadığı 
Seda Sayan’ın oğlu Oğulcan 
Engin’den sürpriz bir kararla 
ayrılmıştı. Oğulcan Engin, 

ayrılık sorularına, “Benim 
haberim yok, Ezgi Hanım’a 
sorun.” yanıtını vermişti. Ezgi 
Eyüboğlu da, “İlişkilerimizi 
neden bu kadar hızlı tüketiyo-
ruz? Yaşadığımızın değerini mi 
bilmiyoruz?” sorusuna, “Ben 
kendi adıma değer bilen, sahip 
çıkan, emek veren, tüketmeye 
değil yaşatmaya çalışan biriyim. 
Onun için bu sorunun cevabı 
bende değil.” cevabını vermişti.



Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, “İşimiz çok daha zorlaştı ama biz ümidimizi kay-
betmedik. Çünkü geldiğimiz günden bu yana takımda çok olumlu gelişimler, değişimler görüyoruz” 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 

20 EKİM 2021 ÇARŞAMBA

Kasımpaşa’yı yendiler kendilerine geldiler
SÜPER Lig’de deplas-
manda Kasımpaşa’yı 2-1 
yenerek 4 maç sonra galip 

gelmeyi başaran Göztepe, Trab-
zonspor’la karşılaşmasına kilit-
lendi. Zor haftaların ardından 
İstanbul’da kazanılan 3 puanla 
kara bulutları dağıtan sarı-kır-
mızılılar taraftarıyla barışırken, 
tüm camiada umutlar yeşerdi. 

Cumartesi günü Gürsel Aksel 
Stadı’nda lider Trabzonspor’un 
karşısına mutlak 3 puan parola-
sıyla çıkacak takımda moraller 
de tavan yaptı.

Hedef Trabzonspor maçı
Üst üste alınan mağlubiyetlerin 
ardından koltuğu sallanan Sırp 
Teknik Direktör Nestor El Me-

astro ise üzerindeki baskıyı attı. 
Başkan Mehmet Sepil’in sahip 
çıktığı 38 yaşındaki teknik adam, 
milli arada oyuncularıyla tek tek 
ilgilenip takımdaki eksik yönleri 
düzeltti. Tribünlerin sert tep-
kiler gösterdiği oyuncuların da 
alınan galibiyetin ardından ol-
dukça hırslandığı ve hafta sonu 
Trabzonspor karşılaşmasında 

kurmaylara yine galibiyet sözü 
verdiği bildirildi. Öte yandan 
Kasımpaşa maçında sakatlanıp 
40’ıncı dakikada oyundan çık-
mak zorunda kalan kaptan Halil 
Akbunar’ın tedavisinin sürdüğü, 
tecrübeli oyuncunun Trab-
zonspor müsabakasında oynayıp 
oynamayacağının belirsiz olduğu 
bildirildi. 

İŞİMİZ ZOR AMA ÜMİDİMİZ VAR

iSTANBUL SPOR 
KENTi OLACAK

7 Kasım 2021’de start alacak N Kolay 43. İstanbul Maratonu için tanıtım toplantısı düzenlendi. Toplantıda konuşan İBB 
Başkanı Ekrem İmamoğlu, “İlerleyen yıllarda spor konusunda İstanbul’u çok farklı noktalara taşıyacağımıza ve hep bir-
likte bu muhteşem kentte olimpiyatlara ev sahipliği yapma gururunu yaşayacağımıza tüm kalbimle inanıyorum” dedi

N Kolay 43. İstanbul 
Maratonu için tanıtım 
toplantısı, Şişli’deki 

Swissotel’de gerçekleştirildi. N 
Kolay İstanbul Maratonu’nun, 
dünyada iki kıta arasında 
koşulan tek yarış olduğu için 
eşsiz bir organizasyon olduğu-
nu vurgulayan İmamoğlu, “Bu 
şehrin detaylarını keşfetmenin 
belki de en güzel anı, en sağ-
lıklı, en eğlenceli yollarından 
birisi, bu maratonun bir parça-
sı olabilmek. İstanbul’da yaşa-
yan herkes hayatında bir kez 
olsa bile, mutlaka o köprüden 
bence yürüyerek ya da koşarak 
geçebilmeli” dedi. İBB iştiraki 
Spor İstanbul olarak, 2 aylık 
dönemlerde, e-spor dahil, 19 
branş ile yıl boyunca 100 bin 
çocuğa ulaştıklarını aktaran 
İmamoğlu, İstanbul’da 3-15 
yaş arası her 200 çocuktan 
birinin İBB Spor Okulları’nda 
yer aldığı bilgisini paylaştı.

Spor federasyonlarına
iş birliği çağrısı yaptı
Çocukları ve gençleri, talebi 
düşük branşlara yönlendirerek 
anlara “olimpizm ruhunu” 

aşılamayı amaçladıklarının 
altını çizen İmamoğlu, farklı 
spor dallarını yöneten fede-
rasyonlara da şu çağrıyı yaptı:  
“Bu noktada Atletizm Fede-
rasyonu’yla gerçekten uyumlu, 
değerli organizasyonlar yap-
tığımızı biliyorum. Ama diğer 
bütün federasyonlara da bu 
manada çağrımı yapmak istiyo-
rum: Biz, İstanbul olarak, ulus-
lararası etkinliğe ev sahipliği 
yapmak istiyoruz. Bu konudaki 
tüm federasyonlarla iş birliği 
yapmayı dilediğimi, istediğimi 
beyan etmek istiyorum. Bu 
yönüyle her türlü imkanı hazır-
lamaya ve İstanbul’a en değerli 
organizasyonları kazandırmaya 
gönüllü olduğumuzu ifade 
edelim, istekli olduğumuzu ve 
kararlı olduğumuzu ifade ede-
lim. Bu noktada destek olmaya 
hazırız. Atletizm Federasyo-
numuz ile bu tür projelere en 
etkin bir biçimde başladığımızı 
da müjdeleyelim.”

Olimpiyatlara ev sahipliği
yapacağımıza inanıyorum
4-6 Kasım tarihleri arasın-
da Yenikapı’daki Dr. Kadir 
Topbaş Gösteri ve Sanat 
Merkezi’nde “İstanbul Spor ve 

Maraton Fuarı”nın gerçekleş-
tirileceğini duyuran İmamoğlu, 
“Bizi örnek almak isteyen Ufa, 
Sofya, Kazan, Sevilla, Varşova, 
Minsk, Üsküp gibi uluslararası 
maratonların organizatörlerini, 
deneyimlerimizi ve geçmişten 
gelen tecrübelerimizi görmek 
adına burada ağırlayacağız. 
İlerleyen yıllarda gerek sporcu 
yetiştirme, gerek tesisleşme, 
gerekse uluslararası organizas-
yonlar düzenleme konusunda 
İstanbul’u çok farklı noktalara 
taşıyacağımıza ve hep birlikte 
bu muhteşem kentte olimpiyat-
lara ev sahipliği yapma gururu-
nu yaşayacağımıza tüm kalbim-
le inanıyorum” diye konuştu.

Mutluluktan havaya uçarım
Konuşmaların ardından, ma-
ratonda koşacak sporcuların 
giyeceği 3 farklı renkteki özel 
tasarım tişörtler, “drone”lar 
tarafından gerçekleştirilen 
defileyle tanıtıldı. Toplantı 
salonunda “uçan tişörtlerle” 
görsel bir şov yaşatan etkinlik, 
büyük beğeni topladı. Tişört 
tanıtımından sonra soru-yanıt 
bölümüne geçildi. İmamoğlu, 
ünlü spor yazarı Attila Gök-
çe’nin, “Erkeklerde dünya 

rekoru 2 saat 01 dakika. Eğer 
2 saatin altında ilk koşulan 
maraton İstanbul’da olursa 
siz ne yaparsınız” sorusuna, 
“Vallahi mutluluktan havaya 
uçarım ama koşan kimse, onu 
mutlak İstanbullu yaparız diye 
düşünüyorum. Güzel bir şey. 
Onu ev sahibi yaparız, ödül-
lendiririz. Güzel bir hatırlat-
ma oldu. Şimdi kafaya taktık 
vallahi, ‘Nasıl olacak? Olur 
mu’ diye arzu ederim tabii ki” 
yanıtını verdi.

23 elit Türk atlet koşacak
Törende; Spor İstanbul A.Ş. 
Genel Müdürü Renay Onur, 
Atletizm Federasyonu Başkanı 
Fatih Çintimar ve Aktif Bank 
Genel Müdürü Ayşegül Adaca 
da birer konuşma yaptı. Onur, 
organizasyonla ilgili detayları 
aktarırken; Çintımar, marato-
na katılacak elit atletlerle ilgili 
bilgiler paylaştı. Çintimar, 8 
yıl önce maratona Türkiye’den 
katılan 2 elit atlet olduğunu, 
bu rakamın N Kolay 43. İstan-
bul Maratonu’nda 23’e çıktığı-
nı vurguladı. Adaca ise mara-
tonun sloganını, “İstanbul’a 
bakın, koşmaya bakın” olarak 
belirlediklerini ifade etti.

TAYLAN DAŞDÖĞEN

7 Kasım 2021’de start alacak N 
Kolay 43. İstanbul Maratonu için 
tanıtım toplantısı düzenlendi. 
Maratonda koşacak sporcuların 
giyeceği 3 farklı renkteki özel tasa-

rım tişörtler, ‘drone’lar tarafından 
gerçekleştirilen defileyle tanıtıldı. 
Toplantı salonunda ‘uçan tişörtler-
le’ yaşatılan görsel şölen, büyük 
beğeni topladı. 

HALK KOŞUSUNA 20 HALK KOŞUSUNA 20 
BİN KİŞİ KATILACAKBİN KİŞİ KATILACAK
N KOLAY 43. İstanbul Maratonu, 7 Ka-
sım 2021 Pazar günü start alacak. Dünya-
da kıtalararası koşulan tek maraton olma 
özelliğine sahip N Kolay 43. İstanbul 
Maratonu; 42 kilometre ve 15 kilometre 
kategorilerinde yine sınırlı sayıda katılım-
cı ile koşulacak. Maraton kapsamında 8 
kilometrelik halk koşusu da gerçekleşti-
rilecek. 42 Organizasyonda 9000 kişilik 
bir ekip ile birlikte 1500 kişilik de gönüllü 
görev alacak. Maratonda; 100’den fazla 
ülkeden, 42 kilometre kategorisinde 5.000 
(50’si elit), 15 kilometre kategorisinde 
15.000 olmak üzere toplam 20.000 çipli 
koşucu yer alacak. Halk Koşusu’nda ise 
20.000 İstanbullu ter dökecek.

TEKNIK direktör Hamza 
Hamzaoğlu, GZT Gire-
sunspor maçına kötü baş-

lamadıklarını, oyunun istedikleri 
gibi giderken hesapta olmayan 
kırmızı kart gördüklerini söyledi. 
Hamzaoğlu, “Bana göre hala 
ağır bir karar diye düşünüyorum. 
Çünkü hemen ilk pozisyon ve 
rakip topu kenara doğru alı-
yor. Orada Holmen yetişebilir. 
Rakip, bariz bir gol şansı değil, 
çaprazdan vuracak. Kalecimiz 
Gökhan kurtarabilir. Hemen 
direkt kırmızıyla cezalandırıl-
ması bana göre hataydı. Hala 
bu görüşümün arkasındayım. 
Sonradan izlediğimde de aynı 
şeyi gördüm. Başakşehir maçıyla 
başladık. Oyun iyi giderken, iki 
üç pozisyonumuz varken yine bir 
basiretsizlik diyeyim, yani şans-
sızlık. Hiçbir oyuncunun yapma-

yacağı bir şeyi Alper kalemize 
doğru topu sürdü. Yediğimiz 
gol. Galatasaray maçında penaltı 
kaçtı, kaçabilir. Arkasından 
Joel’in içeriye atamadığı top. 
90+11’de 3 tane faulün arka-
sından gelen mağlubiyet golü. 
Geliyoruz Giresun’a, burada da 
yine 11-11 devam etse en kötü 
yine yenilmeyiz diye düşünüyo-
rum. Belki de kazanabileceğimiz 
bir maçtı diye düşünüyorum ama 
3 haftaya baktığımızda elimizde 
0 puan. Başakşehir’i burada, 
Giresun’u burada, Galatasaray’ı 
dışarıda oynamış olsaydık çok 
farklı olabilecek maçlardı ama 3 
haftayı bu şekilde geçtik iyisiyle 
kötüsüyle” diye konuştu.

En azından mücadele ediyoruz
9 haftada 1 puanla ligin dibinde 
olduklarını söyleyen Hamzaoğ-

lu, şöyle konuştu: “İşimiz çok 
daha zorlaştı ama biz ümidimizi 
kaybetmedik. Çünkü geldiğimiz 
günden bu yana takımda çok 
olumlu gelişimler, değişimler 
görüyoruz. En azından sahada 
mücadele ve bir şeyler yap-
ma çabasını görüyoruz. Artık 
Kasımpaşa maçı bana göre geri 
dönüşüm başlangıcı olabilecek 
bir maç ve çok önemli bir maç. 
Kendi sahamızda oynayacağız, 
her türlü avantaj bizim lehimize. 
Bu avantajları iyi değerlendirip 
artık Kasımpaşa maçıyla iyi 
bir başlangıç yapıp geçmişe de 
sünger çekip ondan sonra daha 
emin adımlarla daha moralli 
kazanabileceğimiz inancımızı 
pekiştirip daha iyi bir şekilde yol 
alabiliriz. Bu arada sakatlıkları, 
şanssızlıkları da yaşıyoruz. Ya-
şamıyoruz değil. Bunları sadece 

bilgi notu için anlatıyorum yoksa 
bunların hiçbiri bahane değil. 
Sonuçta ne olursa olsun başar-
malıydık diye düşünüyorum 
kendi adımıza en azından. Ama 
bunlar da bir etken oldu, olmadı 
değil. Şimdi yine aynı güven, 
moral motivasyonla Kasımpaşa 
maçına çıkacağız. Bu maç bizim 
için çok önemli. Bu maçta da ka-
zanıp inşallah buradan çıkışımızı 
başlatmak istiyoruz”

FATİH Karagümrük maçın-
da takım ile tribünün nasıl 
bütünleştiğinin en güzel 
örneklerinden birini gör-
düklerini söyleyen teknik 
direktör Denizli, “Bizi her 
an desteklemekten geri 
durmayan taraftarımıza 
sonsuz teşekkür ediyorum. 
Bizi her zaman destek-
leyen Büyük Altay taraf-
tarını geçmişte olduğu 
gibi gelecekte de mahcup 
etmeyeceğimizi iyi bili-
yorum. Ve taraftarımızın 
da takımımızı asla yalnız 
bırakmayacağına inanıyo-
rum” dedi. “Altay’ın gücü-
nü ve tarihini bilmeyenler, 
önümüzdeki günlerde bu 
konudaki gerçeği çok daha 
iyi görecekler” mesajı ve-
ren teknik patron Mustafa 

Denizli, “Gördük ki sonucu 
tayin etmek için sadece 
rakibi yenmek yetmiyor. 
Rakibin dışında başka 
unsurlarla da mücadele 
etmek durumunda kalıyo-
ruz. Ancak karşılaştığımız 
zorluk ne olursa olsun ta-
kımımızın gücünü ortaya 
koymamıza mani olama-
yacaktır. Biz sene başında 
bir hedef koyduk. Bu 
hedefe de emin adımlarla 
ilerliyor, her şartta oraya 
varacağımızı biliyoruz. Ye-
ter ki taraftarımız arkamız-
da olsun, birlikteliğimizi 
kaybetmeyelim. İyi günde 
kötü günde, durumumuz 
ne olursa olsun bu bir-
liktelikten daha önemli 
hiçbir şey yok” şeklinde 
konuştu.

Taraftara teşekkür etti
Süper Lig’de son olarak evinde Vavacars Fatih Karagümrük’e 1-0 mağlup 

olan Altay’da teknik direktör Mustafa Denizli, kulübün resmi internet site-
sinden yaptığı yazılı açıklama ile siyah-beyazlı taraftarlara teşekkür etti

DÜNYANIN en büyük açık 
su yüzme yarışı serisi olan 
Oceanman’in Türkiye aya-
ğında Yaşar Üniversitesi’nin 
18 yaşındaki öğrencisi Şeh-
ran Kartal, 2 madalya birden 
kazandı. Türkiye’de ikinci 
kez Antalya’nın Alanya ilçe-
sinde düzenlenen Uluslara-
rası Açık Su Yüzme Yarışları 
Serisi Oceanman, 24 ülkeden 
1100 sporcunun katılımıyla 
tamamlandı. Oceanman 
Türkiye, Gençlik ve Spor 
Bakanlığı, Antalya Valiliği, 
Türkiye Yüzme Federasyonu 
ve Alanya Belediyesi’nin ev 
sahipliğinde gerçekleştirildi. 
Keykubat sahilinde başlayan 
final günü 10K Oceaman 
ve 5K Oceanman yarışları 
yapıldı. Bugüne kadar açık 

su yüzme yarışlarında birçok 
ulusal ve uluslararası derece-
si bulunan Yaşar Üniversitesi 
Yazılım Mühendisliği Bölü-
mü öğrencisi Şehran Kartal, 
büyük bir başarıya imza 
attı. Kartal, 2 saat 34 dakika 
45 saniyelik derecesiyle 10 
kilometre 
Oceaman 
yarışı 
erkekler 
katego-
risinde 
genel 
klas-
manda 
üçüncü, 
16-19 yaş 
grubunda 
ise birinci 
oldu.

Yüzmede çifte madalya



FATIH hoca, dünkü idman öncesi 
oyuncularına böyle seslendi... Konyaspor 
galibiyeti nedeniyle takımını kutlayan 
Fatih Terim, buna karşın uyarılarda bu-
lunmayı ihmal etmedi. İstediği seviyenin 
uzağında olduklarını söyleyen tecrübeli 
çalıştırıcı, “Bu oyunla hedeflere varma-
mız çok zor. Bir an önce toparlanmalı ve 
çok daha iyi olmalıyız” dedi. Galatasaray 
Teknik Direktörü Fatih Terim, tek golle 
kazanılan Konyaspor maçının ardından 
katıldığı basın toplantısında, “İyi oy-
narken yenilebiliyoruz. Bazen de kötü 
oynarken kazanmalıyız” derken, dünkü 
idmanda ise öğrencilerine uyarılarda 
bulundu. Galibiyet nedeniyle oyuncu-
larını tebrik eden tecrübeli çalıştırıcı, 
“Kazanmamız gereken bir maçı hasarsız 
atlattığımız için mutluyum. Ama özellikle 
ikinci yarıda oynadığımız oyun için aynı 

şeyleri söyleyemem. Bu oyunla 
büyük hedeflere varmamız 
çok zor” ifadelerini kullandı.

Yönetimle transfer görüşmesi
Aslan’ın hocası Fatih 
Terim’in ayrıca, bu hafta 
içinde Galatasaray Başkanı 
Burak Elmas’la bir araya gele-
rek, ara transfer gündemini masaya 
yatıracağı öğrenildi. Tecrübeli çalıştırıcı, 
hem gözden çıkardığı oyuncuların ayrılı-
ğı hem de takviyesini istediği mevkilerin 
güncellenmesi doğrultusunda Elmas’a 
bir liste daha sunacak. Terim, özellikle 
orta alana mutlaka takviye yapılmasını 
istiyor. Galatasaray’da bir yandan gençlik 
operasyonu devam ederken, diğer taraf-
tan kadroya 1-2 tecrübeli oyuncu takviyesi 
yapılacağı da gelen haberler arasında.

ING Basketbol Süper Li-
gi’nin 4. haftasında Fener-

bahçe Beko, sahasında Ana-
dolu Efes’i 90-68 mağlup etti. 

Bu sonuçla Fenerbahçe Beko, 
4’te 4 yaptı. Anadolu Efes ise ilk 
mağlubiyetini yaşadı. Karşılıklı 
basketlerle başlayan maçta uzak 
mesafeden kaydettiği sayılarla 
etkili olan Anadolu Efes karşısın-
da boyalı alandan ve pota altından 
skor üreten Fenerbahçe Beko, 

ilk çeyreği 24-16 önde tamamladı.  
İkinci periyotta da iyi oyununu sür-
düren ve yaptığı etkili savunmayla 
Anadolu Efes’i top kayıplarına 
zorlayan Fenerbahçe Beko, 7 oyun-

cusundan aldığı 
skor katkısıyla farkı 
açtı ve soyunma 
odasına 47-31 
üstün gitti. Üçüncü 
çeyreğe Fener-
bahçe Beko, hızlı 

hücumlardan üst üste bulduğu 
sayılarla başladı. Sarı-lacivertli 
ekip, Tarık Biberovic ve Pierre ile 
dış atışlardan kaydettiği basket-
lerle çeyreğin bitimine 27 saniye 
kala farkı 26 sayıya çıkardı: 68-42. 
Sarı-lacivertliler, final periyoduna 
68-45 önde girdi. Dördüncü ve son 
çeyrekte skor üstünlüğünün verdiği 
avantajla rahat bir oyun sergileyen 
Fenerbahçe Beko, karşılaşmadan 
90-68 galip ayrıldı.

GEÇEN sezonun devre 
arası ara transfer dönemi-
nin son günlerinde Trab-

zonspor’a katılan Anastasios 
Bakasetas, bu sezonda başarılı 
performansıyla dikkati çekiyor. 
Bordo-mavililerin, en formda 
ismi olan 28 yaşında Yunus 
yıldız Bakasetas, Fenerbah-
çe’ye karşı kaydettiği 2 golle 
takımına zirveye çıkmasına 
katkı sağladı. ‘Çilingir’ 
lakaplı Bakasetas, takımı-
nın topladığı 21 puanın 

17’sine direkt katkı sağlayarak 
hem önemli başarı elde etti, hem 
de ligde 7 gol, 3 asistlik perfor-
mansıyla, gol krallığında liderliğe 
yükseldi. 

İlklere imza attı
Bordo-mavili takım ile çıktığı 32 
maçta 13 gol ve 8 asist kaydeden 
başarılı orta saha, 16 milyon 900 
bin TL’lik performans priminin 
de kulübün kasasına girmesini 
sağladı. Bakasetas, bordo-mavili 
takım ile çıktığı 32 maçta 13 gol 

ve 8 asist kaydetme başarına 
ulaştı. Son olarak hafta sonu 
sahasında konuk ettikleri Fe-
nerbahçe maçında 2 gol kayde-
dip, takımına galibiyeti getiren 
isim olan Bakasetas, Süper Lig 
kariyerinde de ilk frikik golünü 
bordo mavili formayla atmış 
oldu. Bakasetas ayrıca, Fener-
bahçe’ye 1987/88 sezonu sonrası 
penaltıdan, 2007/08 sezonundan 
bu yana da frikikten gol atan ilk 
Trabzonspor futbolcusu olma 
başarısını elde etti.

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

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

*

20 EKİM 2021 ÇARŞAMBA

SUPER LSUPER LiiGG  
NEFESLERNEFESLERii KEST KESTii ÇAYKUR Rizespor’da ligin 6’ncı 

haftasında alınan Altay mağlubiye-
tiyle birlikte teknik direktör Bülent 
Uygun’un yerine göreve gelen 
Hamza Hamzaoğlu, Karadeniz 
ekibinin galibiyet hasretine son 
veremedi. Hamzaoğlu yönetimin-
de çıktığı 3 maçtan da mağlubi-
yetle ayrılan Rizespor, son olarak 
Karadeniz derbisinde deplasman-
da GZT Giresunspor’a 2-0 mağlup 

oldu. 9 haftanın 
ardından aldığı 
1 beraberlik ve 
8 mağlubiyet ile 
ligin galibiyet 
alamayan tek 
takımı duru-
munda bulunan 
Rizespor, ligin 
10’uncu hafta-
sında evinde 
Kasımpaşa ile 
karşılaşacak.

Fransızlar peşine düştü

FIRTINA’NIN ÇILINGIRI

Süper Lig’de 9’uncu hafta dün akşam oynanan 2 karşılaşma ile sona erdi. Bu 
hafta oynanan 10 karşılaşmada 34 gol atılırken 3.4 ortalaması yakalandı

Trabzonspor’da şampiyonluk yarışının en güçlü kozu olan ‘çilingir’ lakaplı Anastasios Bakasetas, 
zirvedeki takımının topladığı 21 puanın 17’sine direkt katkı sağlayarak hem önemli başarı elde 

etti, hem de ligde 7 gol, 3 asistlik performansıyla, gol krallığında liderliğe yükseldi

Süper Lig’de 9’uncu hafta dün 
akşam oynanan 2 maç ile geride 
kaldı. Bu hafta oynanan karşılaş-

malarda ev sahibi ekipler 6 galibiyet 
alırken 3 maçtan ise deplasman ekip-
leri galip ayrıldı. Geride kalan haf-
tanın berabere biten tek karşılaması 
ise Demir Grup Sivasspor - Fraport 
TAV Antalyaspor karşılaşması oldu. 
Süper Lig’in 9’uncu haftasının en 
dikkat çekici karşılaşmasında Trab-
zonspor, Fenerbahçe’yi konuk etti. 
Trabzon deplasmanına lider olarak 
giden Fenerbahçe, 3’üncü dakikada 
Rossi’nin golüyle 1-0 öne geçse de 
23’üncü dakikada Min Jae Kim’in 

2’nci sarı karttan 10 kişi kalmasıyla 
karşılaşmadan 3-1 mağlup ayrıldı ve 
liderliği rakibine bıraktı. Fenerbahçe 
galibiyetiyle 9’uncu haftayı 6 galibiyet 
3 beraberlik ile 21 puanla kapatan 
bordo-mavili ekip, İttifak Holding 
Konyaspor’un Galatasaray’a mağlup 
olmasıyla birlikte ligde mağlubiyet 
yaşamayan tek takım unvanını elinde 
bulundurdu.

Emre Belözoğlu iyi başladı
Süper Lig’in 8’inci haftasında 
VavaCars Fatih Karagümrük’e 3-1 
mağlup olarak haftayı 15’inci sırada 
kapatan Medipol Başakşehir’de 

teknik direktör Aykut Kocaman’ın 
istifası yönetim tarafından kabul 
edilmiş ve göreve bir dönem turun-
cu-lacivertli ekibin formasını da 
giyen Emre Belözoğlu getirilmişti. 
Genç teknik adam, İstanbul ekibiyle 
ilk maçına son şampiyon Beşiktaş 
karşısında çıktı. Karşılaşmadan 3-2 
galip ayrılarak puanını 9’a yükselten 
Medipol Başakşehir’de teknik direk-
tör Emre Belözoğlu da takımıyla 
çıktığı ilk maçta galibiyetle tanışma-
yı başardı. Başakşehir, ligin 10’uncu 
haftasında deplasmanda Fraport 
TAV Antalyaspor ile karşı karşıya 
gelecek. DHA

Çaykur Rizespor zorda

SÜPER Lig’in 3’üncü haftasında 
Atakaş Hatayspor’a 5-0 mağlup 
olan Aytemiz Alanyaspor’da 
teknik direktör Çağdaş Atan ile 
yolların ayrılmasıyla göreve gelen 
Bülent Korkmaz’ın bileği bu hafta 
da bükülmedi. Akdeniz ekibi, Sü-
per Lig’in 9’uncu haftasında ko-
nuk ettiği Yukatel Kayserispor’u 
6-3 mağlup ederek Korkmaz 
yönetiminde yenilmezlik serisini 6 
maça çıkardı. Korkmaz ile çıktığı 
6 maçta 4 galibiyet ve 2 beraberlik 
alan Alanyaspor, 9’uncu haftayı 
17 puan ve averajla 7’nci sırada 
tamamladı. Aytemiz Alanyaspor, 
ligin 10’uncu haftasında Fener-
bahçe’ye konuk olacak.

SÜPER Lig’de 8’inci haftanın 
ardından Öznur Kablo Yeni 
Malatyaspor’da teknik direktör 
İrfan Buz ile yolların ayrılmasıy-
la Rumen teknik adam Marius 
Sumudica, takımın yeni teknik 
direktörü olmuştu. Teknik direk-
törlük kariyerinde Kayserispor 
ve Gaziantep FK takımlarını da 
çalıştıran, son olarak Roman-
ya’nın CFR Cluj takımında 
görev alan Marius Sumudica, 
Malatya ekibiyle çıktığı ilk 
maçta Adana Demirspor’u dep-
lasmanda 2-0 mağlup etmeyi ba-

şardı. Bu sonuçla 
birlikte 5 haftalık 
aranın sonunda 
galibiyetle tanı-
şan Malatyaspor, 
haftayı 9 puan ve 
averajla 16’ncı sı-
rada kapattı. Yeni 
Malatyaspor, ligin 
10’uncu haftasın-
da Altay’ı konuk 
edecek.

Alanyaspor 
bomba gibi

SUMUDiCA 
galibiyetle döndü

Fenerbahçe potada başka

BU OYUNLA IŞIMIZ ZOR
TAM ismi çizilmek üzereyken ailesini 
İstanbul’a getiren ve o günden sonra 
müthiş bir çıkış yakalayan Mohamed’i, 
hocası Fatih Terim’in özel olarak tebrik 
ettiği öğrenildi. Galatasaray forma-
sıyla son 2 maçta 3 gol atan Moha-
med’in bonservisinin yıl sonuna kadar 
Zamalek’ten alınması bekleniyor. 
Genç futbolcu için Fransa Lig 1’den 3 
takımın ilgilendiği öğrenildi. 14 maçlık 
suskunluğun ardından Rize’de attığı 
2 golle galibiyeti getiren, son olarak 
da Konyaspor karşısında Cim Bom’un 
tek golünü kaydeden Mostafa Moha-
med, adeta yeniden doğdu. Formsuz 
ve mutsuz olduğu dönemde hocası 
Fatih Terim’in, “Kalıp kalmayacağına 
kendisi karar verecek” dediği Mısırlı 
golcü, ailesini İstanbul’a getirdikten 
sonra müthiş bir çıkış yaşadı. Son 2 
lig maçında 3 kez fileleri havalandı-
ran Mohamed’in yükselişini, Terim 
özel olarak tebrik etti. Genç golcüye, 
“Senden istediğim tam da buydu” diyen 
Fatih hoca, sadece skor üretmesinden 

dolayı değil, takım savunmasına yardım 
etmesi ve zaman zaman savunmadan 
top çıkarması sebebiyle Mohamed’e 
teşekkür etti.

3 takım birden peşinde
Performansının bu şekilde devam 
etmesi halinde, Sarı-Kırmızılı kulübün 
Mostafa Mohamed’in bonservisini 
almasına kesin gözüyle bakılıyor. Yıl 
sonuna kadar 4 milyon Dolar’lık satın 
alma opsiyonu bulunan Mısırlı golcüye, 
Avrupa kulüplerinin de 
ilgisi devam ediyor. Ga-
latasaray Yönetimi’nin, 
23 yaşındaki futbolcunun 
bonservisini aldıktan 
sonra, devre arasında ol-
masa bile sezon sonunda 
satışına izin verebileceği 
belirtiliyor. Fransa’dan 
Marsilya, Bordeaux ve 
St. Etienne, Mohamed’in 
performansını çok yakın-
dan takip ediyor.



KENDİSİ de cesur bir kız olarak yetiş-
tirilen Aysev, kitaptan elde ettiği gelir ve 
halk dayanışmasıyla internet ulaşımı kısıtlı 
köylerde Cesur Kızlara Yol Arkadaşları 
isimli kütüphaneler kuruyor. Çocuklarla ve 
köy öğretmenleriyle birebir yaptığı sosyal 
çalışmalarla fırsat eşitliği için uğraşıyor. 
Urfa, Batman’dan sonra sırada Diyarbakır 
projesi var.  Aslıhan Dağıstanlı Aysev’in 
çocukların yanı sıra yetişkinlere de cesaret 
bulaştırdığı yolculuğu, “Ben Değerliyim. 
Ben de Yapabilirim. Ben Asla Pes Etmem” 
öz inancını yayıyor. Hayallerimizin peşin-

den gitmemizi, yanlış yapmaktan kork-
mak yerine hiç denememiş olmaktan 
çekinmemizi hatırlatıyor. Aysev’in hayali, 
dünyayı ilerleten, Özlem Türeci’lerin, 
Çiğdem Kağıtçıbaşı’ların, İoanna Ku-
çuradi’lerin bu topraklardan daha sık 
çıkması… Asla Pes Etmeyen çocuk-
ların bir gün bu kitaptakiler gibi hayal-
lerine ulaşmaları.  Cesur kızların önünde 
hiçbir engelin uzun süre duramayacağı 
mesajını veren kitap, umarız tüm 
çocuklara kocaman ışıklar saçarak 
güç verir…
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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

BAŞARI UZUN BİR YOLCULUK BİÇİMİDİR

CHP Esenyurt Gençlik Kolları 
Başkanı Erdinç Aktaş ve Candan 

Yıldırım, görkemli bir düğünle, 
ömür boyu mutluluğa evet dedi-

ler. Avcılar Seramoni 3 Düğün 
Salonu’nda gerçekleştirilen 
düğüne; CHP İstanbul İl 

Başkanı Canan Kaf-
tancıoğlu, Esenyurt 

Belediye Başkanı 
Kemal Deniz Boz-
kurt, CHP Esen-
yurt İlçe Başkanı 
Hüseyin Ergin, 
CHP Parti Mec-
lis Üyesi Sevgi 
Kılıç, CHP İl 
Başkan Yar-
dımcısı Server 
Gökmen, İl 
Başkan Yar-
dımcısı Gök-

men Güneş, CHP Gençlik Kolları İl 
Başkanı Cem Aydın, Gençlik Kolları 
Genel Başkan Adayı Gençosman 
Killik, CHP Esenyurt Kadın Kolları 
Başkanı Emine Polat, CHP Gençlik 
Kolları Genel Sekreteri Utku Caner 
Çaykara , Esenyurt Belediyesi Baş-
kan Yardımcıları, CHP İl Gençlik 
Kolları Başkanları, İl Gençlik Kolları 
Başkan Yardımcıları, Esenyurt Be-
lediye Meclis üyeleri, Esenyurt CHP 
Kadın Kolları, mahalle muhtarları ve 
dernek başkanları katıldı. 

Nikahı Bozkurt kıydı
Çiftin nikahını Esenyurt Belediye 
Başkanı Kemal Deniz Bozkurt kıydı. 
Bozkurt, “Çiftimizin nikah akdini 
gerçekleştirmekten, yaşamlarının bu 
önemli anında yanlarında olmak-
tan büyük mutluluk duydum. Çok 
sevdiğim ve değer verdiğim Erdinç 
ve Candan’a ömür boyu mutluluklar 
diliyorum” dedi.

Mutluluğa evet dediler
den gitmemizi, yanlış yapmaktan kork-den gitmemizi, yanlış yapmaktan kork-
mak yerine hiç denememiş olmaktan mak yerine hiç denememiş olmaktan 
çekinmemizi hatırlatıyor. Aysev’in hayali, çekinmemizi hatırlatıyor. Aysev’in hayali, 
dünyayı ilerleten, Özlem Türeci’lerin, dünyayı ilerleten, Özlem Türeci’lerin, 
Çiğdem Kağıtçıbaşı’ların, İoanna Ku-Çiğdem Kağıtçıbaşı’ların, İoanna Ku-
çuradi’lerin bu topraklardan daha sık çuradi’lerin bu topraklardan daha sık 
çıkması… Asla Pes Etmeyen çocuk-çıkması… Asla Pes Etmeyen çocuk-
ların bir gün bu kitaptakiler gibi hayal-ların bir gün bu kitaptakiler gibi hayal-
lerine ulaşmaları.  Cesur kızların önünde lerine ulaşmaları.  Cesur kızların önünde 
hiçbir engelin uzun süre duramayacağı hiçbir engelin uzun süre duramayacağı 
mesajını veren kitap, umarız tüm mesajını veren kitap, umarız tüm 
çocuklara kocaman ışıklar saçarak çocuklara kocaman ışıklar saçarak 
güç verir…güç verir…
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Mutluluğa evet dediler

Yazar, gazeteci, iş insanı, sosyal giri-
şimci, iki kız çocuk annesi, Aslıhan 
Dağıstanlı Aysev’in kız çocuklarına 

güç ve ilham vermesi için kaleme aldığı Cesur 
Kızlara Yol Arkadaşları serisinin ikinci kitabı 
Asla Pes Etmeyenler Nemesis Kitap’tan Dün-
ya Kız Çocukları gününde çıkarak, raflardaki 
yerini aldı. Aysev, “Hayallerimize ulaşmak 
için hepimiz Asla Pes Etmeyen, Cesur Kızlar 
olmak zorundayız,” diyor. Kitaplarını kaleme 
alma nedenini anlatan yazar, tüm dünyada 
kız çocuklarının sırf cinsiyetleri yüzünden 
çeşitli adaletsizliklere maruz kaldığına dikkat 
çekiyor. Aslıhan Dağıstanlı Aysev’e göre: “Biz 
kadınlar küçük yaştan itibaren önümüzdeki 
engelleri ve önyargıları çetin mücadeleler 
vererek aşmaya çalışıyoruz. Bu mücadelede, 
eşitsizliği körükleyen kalıpçı ifadeler cinsiyet 
uçurumunu arttırıyor. Ayrımcı dilin ve kızları 
geri plana iten hikâyelerin değiştirilmesi kızla-
rımıza güç verecektir.”

Cesur kızlara başucu kitabı
Yazar Aysev, kendi kızlarına kitap seçerken, 
“En ilgi çekici, en öndeki kahramanlar neden 
hep erkek?”  diye sorgulamaya başlıyor. Yurt 
dışında yaşayan ailenin küçük kızı da, “Türk 
kadınları neden buradaki kitaplarda yok? 
Onlar dünyada başaralı olmadı mı?” diye so-
runca Aslıhan Dağıstanlı Aysev anlatılması en 
acil hikâyelerin henüz anlatılmamış olduğunu 
görüyor. Yazar, çocuklara fiziksel özellikleriy-
le öne çıkan prensesler, cici ama arka planda 
bırakılan karakterler yerine, sınırlarını kendi 
çizen, kurtarılmayı beklemeden kendini kurta-
ran,  hayallerinin peşinden koşan rol modelle-
rini tanıtmak üzere Cesur Kızlara Yol Arka-
daşları serisini kaleme alıyor.  Başucu kitabı 

niteliğinde olan Cesur Kızlara Yol Arkadaşları 
2, dünyada ve Türkiye’de iz bırakmış, geçmiş-
ten günümüze 30 cesur kızın az bilinen yaşam 
öykülerinin yanı sıra yazarın kendi çocuklu-
ğundan da kesitler içeriyor.  Akıcı bir üslup ve 
renkli illüstrasyonlarla aktarılan Cesur Kızla-
rın hikâyeleri hiçbir engelin insan iradesinden 
daha güçlü olmadığının kanıtı. Aynı zamanda 
tarihin kadın gözünden bakıldığında ne kadar 
farklı olduğunun… Mesleklerde cinsiyet ol-
madığının… Ve gök kubbeyi ancak kız erkek, 
omuz omuza birlikte taşıyabileceğimizin...  Bu 
nedenle eser, hem kız hem de oğlan çocukları 
için yol gösteriyor… Yazar, “Oğlan çocukları, 
kızlara yol arkadaşı olur, esas gücün ezmek-
te değil sevmekte gizli olduğunu öğrenerek 
yetişirlerse toplum olarak yüceliriz,” diyor. 
Çocukların sesinin önemini vurgulayan yazar, 
Türkiye’nin dört bir yanından kendisine gelen 
çocuk okurların mektuplarına da kitapta yer 
veriyor.

Hangi isimlere yer verdi?
Aslıhan Dağıstanlı Aysev’in Cesur Kızlara Yol 
Arkadaşları 2 – Asla Pes Etmeyenler kitabında 
yer verdiği isimlerse şöyle: Arzu Kaprol, Baki-
ye Duran, Bilge Demirköz, Çiğdem Kağıtçıba-
şı, Dilek Livaneli, Dilhan Eryurt, Ebru Bayba-
ra Demir, Ece Çiftçi, Ferhan & Ferzan Önder, 
Halide Edib Adıvar, Hande Özdinler, İlke 
Özyüksel, İoanna Kuçuradi, Jülide (Göksan) 
Gülizar, Karsu Dönmez, Melahat Ruacan, 
Nazmiye Muslu Muratlı, Özlem Türeci, Paris 
Pişmiş, Prenses Fahrelnissa Zeid, Remziye 
Hisar, Saadet Özkan, Sabiha Gökçen, Safiye 
Ali, Selin Gören, Selma Rıza Feraceli, Sertab 
Erener, Suna Kan, Tomris Hatun, Zümran 
Ömür.

CESURCESUR
KIZLARIN
ZAMANIDIRZAMANIDIR

Cesur Kızlar Sosyal platformu

Aslıhan Dağıstanlı Aysev’in kaleme aldığı Cesur Kızlara Yol Arkadaşları serisinin 2’inci kita-
bı Asla Pes Etmeyenler, hiçbir engelin insan iradesinden daha güçlü olmadığını kanıtlıyor. 
Kitaba ilişkin Damga’ya konuşan Aysev, “Artık cici değil cesur kızların zamanı” diyor

KIZLARINKIZLARINKIZLARIN
BURAK ZİHNİ
BURAK ZİHNİ

ZEHRA ÇELİK
CHP Esenyurt Gençlik Kolları Başkanı Erdinç Aktaş, Candan Yıldırım ile dünya evine girdi

SANAT BUGÜNE NEFES
YARINA UMUT OLACAK
Beylikdüzü Belediyesi tarafından 7’incisi düzenlenen Resim Çalıştayı, 

Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde başladı. Belediye 
Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın ilk fırça darbesini atmasıyla başlayan 

çalıştayın felsefesi “Sanat Bugüne Nefes Yarına Umuttur” oldu
BEYLİKDÜZÜ Belediyesi tarafından “Sanat 
Bugüne Nefes Yarına Umuttur” felsefesiy-
le düzenlenen 7. Beylikdüzü Resim Çalış-
tayı başladı. Beylikdüzü Atatürk Kültür ve 
Sanat Merkezi’nde birbirinden değerli sa-
natçıların yer aldığı çalıştayın açılış töreni-
ne Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, 
başkan yardımcıları, siyasi parti temsilci-
leri, meclis üyeleri, STK temsilcileri ve çok 
sayıda vatandaş katıldı. Başkan Çalık’ın 
ilk fırça darbesiyle başlayan çalıştayda 10 
günlük çalışma süresinin ardından ortaya 
çıkan eserler 29 Ekim Cumhuriyet Bayra-
mı’nda BAKSM’de düzenlenecek sergi ile 

sanatseverlerin beğenisine sunulacak. 

Kültür sanat kente değer katar
Çalıştayın açılış konuşmasında sanat-
çılarla iç içe olmaktan dolayı duyduğu 
mutluluğu belirten Başkan Çalık, “7.’sini 
düzenlemekte olduğumuz Resim Çalış-
tayı’na katılan yedi sanatçımıza vermiş 
oldukları emekler için şimdiden yürekten 
teşekkür ediyorum. Bir kentin hayatına 
kültür ve sanat girdiği takdirde o kent 
şekilleniyor ve değer buluyor. Biz de 
Beylikdüzü’nde bunu yaşatmaya çalışı-
yoruz” dedi.

İSTANBUL Büyükşehir Beledi-
yesi (İBB) Şehir Tiyatroları Şirin 
Gürbüz’ün yazdığı Emre Koyuncuoğlu’nun 
yönettiği Kimse Öyle Şeyleri Konuşmuyor 
Artık adlı oyunu seyirciyle buluşturuyor. Oyun, 
20-23 Ekim, 27-30 Ekim 2021 tarihleri arasın-
da Müze Gazhane Meydan Sahne’de. Drama-
turgisini Başak Erzi’nin, sahne tasarımını Barış 

Dinçel’in, kostüm tasarımını Ahsenur Çiftçioğ-
lu’nun, ışık tasarımını Mustafa Türkoğlu’nun, 
efekt tasarımını Yunus Nalcı’nın, müzik 
tasarımını Tamer Yiğit’in yaptığı oyunda Bora 
Seçkin, Radife Baltaoğlu, Kutay Kırşehirlioğlu, 
Ebru Üstüntaş, Hazal Uprak, Can Alibeyoğlu, 
Kamer Karabektaş rol alıyor.

BU OYUNU KAÇIRMAYIN

20 EKİM 2021 ÇARŞAMBA
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