
Eğitim dünyasının duayen
isimleri arasında yer alan 

Dolmabahçe Okulları Genel Müdürü
Mahmut Oyman, her çarşamba 
eğitim dünyasına ışık tutacak yazıla-
rıyla Damga okur-
larıyla buluşacak.
“Mahmut Hoca
Diyor Ki” isimli
köşesinden 
yayınlanacak 
yazılarıyla, sizlerle
bir araya gelecek
olan Oyman'ı 
keyifle 
okuyacaksınız.
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Mahmut Oyman 
her çarşamba
DAMgA’DA

GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

paraYI KUrTaraYIM
derKeN ÖleCeKTi!

İBB ile Yapı Kredi Kültür 
Sanat iş birliğiyle, 21 Eylül

2021-27 Şubat 2022 tarihleri ara-
sında sanatseverlerin beğenisine su-
nulacak ‘Burası’ sergisi öncesinde
basın toplantısı düzenlendi. Toplan-
tıda konuşan İBB Başkanı Ekrem
İmamoğlu, sergide İstanbul’a; ekoloji

ve kent ilişkisi
açısından bakıl-
dığını belirterek,
“İBB olarak, şeh-
rimizin kültür-
sanat dünyasını
zenginleştirecek
projeler geliştir-
meye büyük
önem veriyoruz”
dedi. I SAYFA 9
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İMAMOĞLU AÇIKLADI

İstanbul kültür
sanat şehri olacak

Ekrem İmamoğlu

Avcılar'da, Avcılar Belediyesi
Sivil Savunma Ekipleri tarafın-

dan yangın öncesinde ve sonrasında
yapılması gerekenlere ilişkin tatbikat
düzenlendi. Tatbikatı yerinde takip
eden Avcılar Belediye Başkanı Av.
Turan Hançerli, yangın, deprem veya
sel gibi doğal afetlerin bir anda mey-
dana geldiğini anımsatarak, “Bu ne-
denle afetlerin her türlüsüne karşı
hazırlıklı olmalıyız. Zira tedbir almak
her zaman hayat kurtarır. Bugün de
bu nedenle sivil savunma ekibimiz ile
yangın öncesinde ve sonrasında yapıl-
ması gerekenleri uygulamalı olarak
deneyimledik” diye konuştu.
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AVCILAR’DA TATBİKAT

Tedbir almak
hayat kurtarır

Mahmut Oyman
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YoLUN SoNU
KARANLIK!

İddiaya göre babası Mehmet Tosun ile birlikte
bankadan 460 bin lira çeken Furkan Tosun,

yakınlarına olan borcunu ödemek için bankanın
önünde beklemeye başladılar. O sırada yanlarına
gelen kimliği belirsiz iki kişi adres sorma bahanesiyle
baba ve oğlunu oyalayarak yanlarında bulunan pa-
rayı gasp etti. Parayı alan iki soyguncu, kendilerini
bekleyen 34 GT 9060 plakalı otomobile binerek 
kaçmaya başladı. Bu sırada Furkan Tosun, kendi
aracına binerek soyguncuları takibe başladı. Tosun,
Atatürk Bulvarı'nda soyguncuların kullandığı 
otomobilin aracına çarpması sonucu kaza yaptı. 
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460 BİN LİRA KREDİ ÇEKMİŞTİ

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, dün İstan-
bul'da katıldığı programlarda “Yüz yüze eğitimden

asla vazgeçmeyeceğiz” demiş ve “Yüz yüze eğitim bizim
irademizdir” açıklamasında bulunmuştu. Özer'in bu tutu-
munun doğru olmadığını ve yüz yüze eğitimde önlemlerin
yetersiz olduğunu anlatan eğitimciler ise “yolun sonu 
karanlık” yorumunda bulundu. Öğretmen Eda Çiçek,
“Okulların açık olması iyi ama okullardaki korona-
virüs önlemleri gerçek anlamda yetersiz. Hala aşı
olmayan ve aşı olmamak için İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü'ne dilekçe yazan öğretmenler var. Bu
öğretmenler hala derslere girebiliyor” dedi. Mate-
matik Öğretmeni olan Oğuz Noyan da “Sınıfta bir
tane çocuğun aile bireyinin koronaya maruz 
kalması bile eğitimi sekteye uğratıyor” dedi.
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AŞI OLMADAN DERSE 
GİREN ÖĞRETMEN ÇOK

Milli Eğitim Bakanı Özer'in tutumunun yanlış 
olduğunu belirten Eğitim-Sen ise konuyla ilgili yap-

tığı açıklamada; MEB'i duyarlılığa davet etti. Eğitim Sen,
“Ek derslik ihtiyacını gidermek bir yana, yüz yüze eğitime
başlandığı dönemde birçok ilimizde onlarca okul “depreme
dayanıklılık güçlendirmesi” adı altında kapatılmış, kapatı-
lan okullardaki öğrenciler farklı okullara dağıtılarak sınıf
mevcutları daha da arttırılmıştır” dedi. Kış aylarının yak-
laştığının da anımsatıldığı açıklamada, “Sınıfların hava-
landırılması için kış aylarını da dikkate alan bir pencere
sisteminin tüm sınıflarda hayata geçirilmesine dair 
herhangi bir çalışma söz konusu değildir. Kalabalık sınıf
mevcutları da dikkate alındığında kış aylarının eğitim 
öğretim alanında oldukça sıkıntılı geçeceği öngörülme-
miştir” ifadelerine yer verildi.
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SINIF MEVCUTLARI 
ESKİSİNDEN FAZLA

YÜZ YÜZE EĞİTİMYÜZ YÜZE EĞİTİMYÜZ YÜZE EĞİTİMYÜZ YÜZE EĞİTİMYÜZ YÜZE EĞİTİMYÜZ YÜZE EĞİTİMYÜZ YÜZE EĞİTİMYÜZ YÜZE EĞİTİM
DEVAM EDECEK!

Milli Eğitim Bakanı Mahmut
Özer, İstanbul Valiliği İstanbul

Proje Koordinasyon Birimi tarafın-
dan depreme karşı yenilenen 
Şile Necda Moralıgil İlkokulu ve 
Ortaokulu’nun, yeniden hizmete 
açılması dolayısıyla düzenlenen
programda yaptığı konuşmada,
önemli açıklamalarda bulundu. 
Yüz yüze eğitimden vazgeçmeyecek-
lerini anlatan Özer, “Eğitim sistemi-
nin, açık ve yüz yüze eğitime devam
etmesinin bu süreçte bir milli güven-
lik meselesi olduğu yönündeki irade-
mizin arkasında duruyoruz”
ifadelerini kullandı. I SAYFA 5
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New 
York’ta Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi 

(TASC) tarafından düzenlenen “Daha Adil Bir Dünya Mümkün” 
başlıklı konferansta yaptığı konuşmada İslam düşmanlığına dikkat
çekti. Erdoğan, “İnsanlık olarak Kovid-19 virüsünün yanı sıra ondan
daha tahrikkar, daha ölümcül ve daha sinsi bir başka virüsle 
mücadele ediyoruz. Bu virüsün adı ‘İslam Düşmanlığı’ virüsüdür.
Bunu herkes bilmeli ki İslam'a düşmanlık daima bir virüstür ve biz 
bu virüsü yok etmek zorundayız” ifadelerini kullandı. I SAYFA 7
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YÜZ YÜZE EĞİTİM
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Beylikdüzü
pedal 
çevirdi

Beylikdüzü’ndeki kadınlar, 
bisiklet kullanımının artması

ve kadın hakları konusunda farkın-
dalık oluşması amacıyla ‘Süslü Ka-
dınlar Bisiklet Turu’  etkinliğinde bir
araya geldi. Beylikdüzü Belediye-
si’nin desteğiyle “Dünya Otomobil-
siz Kentler Günü” nde gerçekleşen
etkinlik 151 şehir ve 30 ülkede eş
zamanlı olarak düzenlendi. I SAYFA 9
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Şişli Belediyesi tarafından ha-
yata geçirilen Şişli Plak Festi-

vali’nde müzikseverler bir araya geldi.
18-19 Eylül tarihleri arasında Feriköy
Organik Pazarı otopark alanında 
düzenlenen ve ilginin yoğun olduğu
festivalde pek çok etkinlik, söyleşi ve
konserler gerçekleştirildi. Festivalde
müzik yazarı ve eleştirmen Murat 
Meriç’in moderatörlüğünü yaptığı 
söyleşilere ilgi yoğun oldu. Festivale
ilişkin konuşan Belediye Başkanı
Muammer Keskin, “Herkes bir nebze
olsun moral bulmuş oldu. Böylesi et-
kinlikleri sürdüreceğiz” dedi. I SAYFA 13
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ŞİŞLİ RENKLENDİ

Festivalle beraber
herkes moral buldu

Esenyurt Belediyesi Gençlik ve
Spor Hizmetleri Müdürlüğünün

kadınlara spor alışkanlığı kazandırmayı
amaçlayan “Çocuklar Okula, Anneler
Spora” projesinde, çocuklarını okula
bırakan anneler kendilerine en yakın
spor tesisine gelerek, sağlıklı bir yaşam
için spor yapıyor. Haftanın altı günü
açık olan salonlarda, kadınlara özel pi-
lates, zumba, step ve aerobik gibi grup
dersleri de veriliyor. I SAYFA 5
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Türkiye Ziraat Odaları Birliği
(TZOB) Genel Başkanı

Şemsi Bayraktar, “Tavuk eti üreticisi
son dönemde artan girdi maliyetle-
rini karşılayamıyor. Tavuk etindeki
fiyat artışlarından üreticiler yeterli
payı alamamaktadır. Üreticilerin sa-
hibi oldukları kümesler ve tesisler her
geçen gün eskimekte, varlıkları de-
ğersizleşmektedir” dedi. I SAYFA 6
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ESENYURT'TA SPOR VAR

Çocuklar okula
anneler spora 

A Milli Futbol Takımı'nda teknik
direktörlük görevine getirilen

Stefan Kuntz için Riva'daki TFF
Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve
Eğitim Tesisleri'nde imza töreni düzen-
lendi. Stefan Kuntz, “İlk olarak Hamit
Altıntop beni aradığında çok gurur
duyduğumu belirtmek istiyorum. Türk
Milli Takımı'na geldiğim için mutlu ve
gururluyum ama işin büyük kısmı
bundan sonra başlıyor. Bu imza töre-
ninden sonra hepimiz tüm gücümüzle
Norveç maçına hazırlanıp tamamen
futbola odaklanacağız. 
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MİLLİLER KUNTZ'A EMANET

Burada olduğum
için gururluyum

EĞİTİM
DÜNYASI

ENDİŞELİ

Milli Eğitim Bakanı Mahmut 
Özer'in “Yüz yüze eğitim 

bizim en net irademizdir”
açıklamasından sonra eğitim

camiasından tepkiler geldi. 
Yetersiz önlemler ve artan 

koronavirüs vakaları varken yüz
yüze eğitimde ısrar edilmemesi

gerektiğini belirten öğretmenler
ve Eğitim Sen, “Bu gidişle yolun

sonu karanlık diyebiliriz. 
Gerçeklere rağmen yanlış 

bir yol izlenmeye çalışılıyor”
ifadelerini kullandı

Eğitimlerin yüz yüze devam ettiği şu 
günlerde okullardaki yetersizliklerin 
giderilmediğini anlatan öğretmenler,
“Çoğu sınıf düzenli havalandırılmıyor, 
birçok öğretmen hala aşı olmuş değil.
Sınıf mevcutları çok fazla ve seyreltilmiş
sınıf uygulaması hala başlatılmadı” 
ifadelerini kullandı.

MEB BAKANI ÖZER'İN “YÜZ YÜZE EĞİTİMDEN VAZGEÇMEYECEĞİZ” AÇIKLAMASINA EĞİTİMCİLER TEPKİ
GÖSTERDİ. EĞİTİM-SEN, “VİRÜSLE İNATLAŞMAK DOĞRU DEĞİL. ÖNLEMLER YETERSİZ” KARŞILIĞINI VERDİ

ANIL
BODUÇ

HABER

Eğitim Sen tarafından 
yapılan açıklamda “MEB bugüne
kadar seyreltilmiş sınıf uygulama-
sını hayata geçirmemiştir. Yeterli
ek derslikler planlanmamış, ek öğ-
retmen atamaları yapılmamıştır.
En az 100 bin öğretmen ataması-
nın yapılması gerekirken, 15 bin
öğretmen ataması yapılacağına
dair son açıklama adeta kamuo-
yunu oyalamaya dönüşmüş ve bu
atamaların 31 Ocak 2022’de yapı-

lacağı ilan edil-
miştir”

dedi.

YETERLi EK
DERSLiK YOK

Sultangazi'de 
bankadan parasını 
çeken Furkan Tosun, 

banka çıkışında aracına
bindiği esnada 
gaspa uğradı.

TAVUK 
üreticileri dertli

Ahi Babası
ADNAN
ÇoBAN

HABERİN DEVAMI SAYFA 16’DA

Recep 
Tayyip 

Erdoğan

İSLAM DÜŞMANLIĞI
DAİMA VİRÜSTÜR!

Stefan
Kuntz 



Sağlık Bakanlığı'nın hazırladığı
'Covid-19 Temaslı Takibi Salgın Yö-
netimi, Evde Hasta İzlemi ve Filyas-

yon Rehberi'nde temaslı takip algoritmasında
değişiklik yapıldı. En önemli değişiklik tam
aşılı temaslıların izolasyonunda yapıldı. Buna
göre ikinci doz aşısının üzerinden 14 gün
geçen ve Covid-19 hastası ile temas eden va-
tandaşın HES kodu ilk 5 gün riskli sayılmaya-
cak. Aşılı ve temaslı olan vatandaş 5'inci gün
PCR testi verecek, sonucu negatif çıkarsa izo-
lasyon uygulanmayacak. Test sonucu pozitif
çıkarsa 5'nci günden itibaren 9 günlük izolas-
yon süreci başlayacak ve 14 günü tamamlaya-
cak. 5'inci gün test vermeyen aşılı temaslıların

ise HES kodu riskli sayılacak ve kalan 9 günü
izolasyonda geçirerek, 14 günü tamamlaya-
cak.

Deltalı hastaya izolasyon

Ayrıca Delta varyantı olan hasta 14 gün izo-
lasyonda kalacak. Yine testi pozitif olan ancak
Delta varyantı bulunmayan hasta da 14 gün
izolasyona alınacak; ancak test sonucu
10'uncu gün negatif çıkarsa karantina süreci
sona erecek. Aşısız olan ve delta varyantlı
hasta ile temasta bulunan 14 gün izolasyonda
kalırken, normal Covid-19 hastası ile temaslı
olan ise 14 gün izolasyona girerek, test sonucu
10'uncu gün negatifse karantina sona erecek.

1 yaşından
önce inek
sütü vermeyin

Anne adaylarına
uyarı geldi

DiYETiSYEn Eda Balcı, ebeveyn-
lerin merak ettiği inek sütünün
bebeklerde ve çocuklarda kulla-

nımında dikkat edilmesi gereken noktalara
değinerek açıklamalarda bulundu. Balcı, 1
yaşından önce bebeklere inek sütü veril-
memesi gerektiğini vurguladı. Beykent Üni-
versitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi'nden
Arş. Gör. Eda Balcı, 5 temel besin grubun-
dan biri olan süt ve süt ürünlerinin sağlıklı
beslenme için oldukça önemli olduğunu
ifade ederek “Süt, dünyaya geldiğimiz
andan itibaren tüketmeye başladığımız bir
besindir. Bunlardan anne sütü hiç kuşkusuz
en faydalı besindir. inek sütünün de hem
çocuklara hem de yetişkinlere birçok yararı
bulunmaktadır. Fakat burada dikkat edil-
mesi gereken en önemli nokta 1 yaşından
önce bebeklere inek sütü verilmemesi ge-
rektiğidir” uyarısında bulundu.

Proteinleri sindirmek zor

Balcı, 1 yaşından önce inek sütü verilme-
mesinin nedenlerinden birinin bebeklerin
bir yaşına kadar sindirim sistemlerinin tam
olarak gelişmemiş ve inek sütündeki prote-
inleri sindirmekte zorlanıyor olmaları oldu-
ğunu belirterek “Protein içeriği de yüksek
olduğundan inek sütü, bebeklerin böbrekle-
rine fazla yük getirir. Aynı zamanda inek
sütü özellikle demir ve çinko gibi bebekle-
rin büyüme ve gelişmesinde oldukça
önemli olan mineraller yönünden zayıftır.
Bebeğe 1 yaşından önce inek sütü vermek,
demir eksikliğine sebep olabilmektedir. iç-
eriğinde iyot mineralinin de az bulunması
bebeğin zihinsel gelişimini engellemekte-
dir” açıklamasını yaptı.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi
Trabzon Kanuni Eğitim ve Araş-
tırma Hastanesi Kadın Doğum

Kliniği Sorumlusu Prof. Dr. Yeşim Bayoğlu
Tekin, pandemi ile birlikte dünya genelinde
anne adayı ölüm oranlarının yükselmeye
başladığını belirtti. Prof. Dr. Tekin, "Pan-
demi başlamadan önce dünya genelinde
100 binde 16 ila 14 oranlarında anne adayı
ölümü yaşıyorduk. Bu bizim için Amerika,
Avrupa'dan bile çok daha iyi rakamlardı.
Tüm dünyada olduğu gibi anne adayı ölüm
oranlarında da ciddi artış oldu. Trabzon'da
geçen yıla oranla hamile anne adayı ölü-
münde 7 kat artış yaşadık. Bu çok ciddi bir
rakam. Sadece bölgemizde değil, dünya
genelinde de benzer oranlar söz konusu.
Pandeminin başından beri Covid-19'a bağlı

7 anne adayı ölümü-
müz var. Daha önceki
yıllarda yoktu. Kimisi
enfeksiyonun erken
döneminde çok ağır
seyrettiği için yaşa-
mını kaybetti. Bir anne
adayımız da gebeliğin
başında Covid-19 ge-

çirerek sonraki süreçlerde oluşan kompli-
kasyonlara bağlı hayatını kaybetti. Bunun
yanı sıra Covid-19 nedeniyle uzun süre
yoğun bakımda yattıktan sonra enfeksiyon
bulguları kalmamış olsa bile ek problem-
lere bağlı olarak hayatını kaybeden anne
adaylarımız da oldu" diye konuştu.
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Sağlık Bakanlığı 'Covid-19 Temaslı Takibi Salgın Yönetimi,
Evde Hasta İzlemi Rehberi'nde yapılan değişiklikle tam aşılı
temaslının HES kodu ilk 5 gün riskli sayılmayacak; 5'inci
gün PCR testi negatif çıkarsa izolasyon uygulanmayacak

Aşılı temAslıyA kArAntİnA yok

Doç. Dr. Erdal Dilekçi, “Önümüzdeki en ciddi problem mevsimi dışında yetiştirilen veya saklanma teknikleri ile fazla miktarda tüketilen
mevsimine uygun olmayan beslenme tarzıdır. Yani kış döneminde yazlık gıdalar tüketilirken yaz döneminde ise kışlık gıdalar tüketilmeye
başlandı. Sonuç olarak ciddi şekilde beslenme problemleri, hazımsızlık ve mide-bağırsak problemleri ile karşılaşmaktayız” dedi

SAGLIKLI BESLENMEYI
IHMAL ETMEMELISINIZ
M edicana Çamlıca Hastanesi’nden

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uz-
manı, Geleneksel ve Tamamlayıcı

Tıp Ünitesi Sorumlu Hekimi Doç. Dr. Erdal
Dilekçi, “Günümüzde endüstriyel şekilde kim-
yasal katkı ve koruyucu takviyelerle bol mik-
tarda üretilen turşular sağlık açısından
tartışılmakla beraber metal kutularla sunulan
konservelerde yine sorun teşkil etmektedir.
Ama önümüzdeki en ciddi problemi mevsimi
dışında yetiştirilen veya saklanma teknikleri ile
fazla miktarda tüketilen mevsimine uygun ol-
mayan beslenme tarzı oluşturuyor” ifadelerini
kullandı.

Metabolik hastalıklar gıdayla ilişkili

Hayatımızı sağlıklı şekilde sürdürebilmemiz
için sağlıklı beslenme, düzenli uyku ve egzer-
siz üçlüsünün mutlaka bir arada ve düzenli
olması gerektiğini önemle vurgulayan Doç.
Dr. Erdal Dilekçi,  “Dünya nüfusunun hızlı
artışına paralel artan gıda ihtiyacına son yüz-
yılda Sanayi Devrimi ile başlayan ve her
geçen gün daha fazla miktarda gıda arzı özel-
likle sağlığımızı etkileyen sorunlara yol aç-
maya başladı. GDO’lu hayvansal ve tarımsal
ürünlerin yetiştirilmesi, üretim aşamasında
kullanılan kimyasal ve toksik maddeler, depo-
lanma ve raf ömrünü uzatma amacıyla kulla-
nılan teknikler ve koruyucular insan sağlığını
tehdit eder bir hal almıştır. Son yıllarda artan
sayıda metabolik sendrom, obezite, şeker has-
talığı erken ergenliğe giriş gibi metabolik has-
talıklarda özellikle gıdalarla ilişkilendirilmiştir.
Ayrıca demans, Alzheimer hastalığı gibi has-
talıklarında beslenme ile ilişkisinden bahsedil-
mektedir. Yaygın ağrı ile karakterize ve gittikçe
sık şekilde karşılaştığımız kronik yorgunluk
sendromu ve fibromiyalji sendromu da yaşam
tarzı ile yakından bağlantılıdır” diye konuştu.

Mevsiminde beslenme önemli

Yoğun iş yaşamı temposu ile hazır gıda ve
fastfood tarzı beslenme sosyal yaşamın ciddi
bir sorunu olduğunu ve özelikle obezite ile
ilişkilendirildiğinin altını çizen Doç. Dr. Di-
lekçi, “Aslında doğanın bize sunduğunu gör-

mezden gelerek sağlıklı yaşamın en önemli
unsurlarından olan beslenmeyi yanlış uygula-
yarak sağlığımızı kendi elimizle bozmaktayız.
Tarım sektöründe yaşanan değişimler ile gıda
saklama tekniklerinin yaygınlaşması (büyük
soğuk hava depoları, dondurulmuş gıda sek-
törünün yaygınlaşması, evlerde dondurucu
kullanımı) belki de son yıllarda gıda tüketim
alışkanlığımızı tamamen değiştiren ve far-
kında olmadığımız büyük yanlışlardır. Eski-
den turşu, kurutma ve ev tipi cam kavanozda
konserve teknikleri kullanılmaktaydı. Hem

miktar olarak daha az miktar gıda mevsimi-
nin dışında tüketilmekteydi hem de turşu tek-
niği sağlıklı probiyotik gıda olarak
sofralarımızı süslemekteydi. Günümüzde en-
düstriyel şekilde kimyasal katkı ve koruyucu
takviyelerle bol miktarda üretilen turşular sağ-
lık açısından tartışılmakla beraber metal kutu-
larla sunulan konservelerde yine sorun teşkil
etmektedir. Ama önümüzdeki en ciddi prob-
lem mevsimi dışında yetiştirilen veya sak-
lanma teknikleri ile fazla miktarda tüketilen
mevsimine uygun olmayan beslenme tarzı.

Yani kış döneminde yazlık gıdalar tüketilirken
yaz döneminde ise kışlık gıdalar tüketilmeye
başlandı. Sonuç olarak ciddi şekilde beslenme
problemleri, hazımsızlık ve mide-bağırsak
problemleri ile karşılaşmaktayız. Örneğin yaz
döneminde taze fasülye ile beslenme sağlık
açısından doğru iken kuru fasulye gibi bakli-
yat ürünleri ile vücudumuzu zorlamaktayız.
Domates ve salatalık gibi gıdalar yaz döne-
mine aitken günümüzde maalesef uygun ol-
mayan şekilde dört mevsim tüketilmektedir”
ifadelerini kullandı.

Estetik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr.
Osman Kelahmetoğlu, “Özellikle
fazla kilo verenlerin yüzlerinde de

sarkma olabildiği için bu kişiler
olduğundan yaşlı görülebiliyor.

Böyle durumlarda yüz germe
ameliyatı gereklidir. Bu işlem 50
yaş üstünde yapıldığında kişi 15
yaş genç gibi görünebiliyor” dedi

Mide küçültme ameliyatı sonrasında ya da
diyetle fazla kilo verilmesi sonrasında ka-
rında, bacak, kollar ve vücudun diğer bölge-

lerindeki sarkmalara dikkat çeken Yeditepe
Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi Plastik, Rekonstrük-
tif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Osman Ke-
lahmetoğlu, yüz germe operasyonlarına yönelik bilgi
verdi. Yaşlılığa bağlı insanların yüzünde sarkmalar
yaşanmasının doğal olabildiğini hatırlatan Doç. Dr.
Kelahmetoğlu, “Bu sarkmalar genç görünümün kay-
bına neden olabilir. Ayrıca son yıllarda çokça yapılan
mide küçültme ameliyatlarından sonra ani kilo veril-
mesi nedeniyle hastalarda yüz sarkmalarını görüyo-
ruz. Özellikle 45 kiloya yakın ve üstende kilo
kaybetmiş kişilerde yüz sarkması ortaya çıkabiliyor.

Hasta o kadar kilo verince göbek bölgesi, sırt, popo,
meme, kollar ve üst bacakta sarkmalar oluşuyor. Ki-
şiler genelde bu bölgelerde sarkmalardan şikayetçi
olur, düzeltilmesini ister” diye konuştu.

İnsan daha yaşlı görünebiliyor

Yüzde sarkmalara ilişkin bilgi veren Doç. Dr. Kelah-
metoğlu, “Kişilerde kaşlar aşağıya doğru sarkmaya
başlıyor, orta yüz de sarkar. Burun ve dudak arasın-
daki oluk belirginleşir, öne doğru gelir. Dudak etrafın-
daki çizgiler belirginleşir. Çene altındaki bölgelerde
sarkmalar olur, çenedeki açılar belli olmaz. İşte yüzde
böyle durumların geliştiği hastalarda germe ameliyat-
larını yapmak gerekir. Çünkü kendi yaş popülasyon-
larına göre çok daha yaşlı görünürler” dedi.

Yüzdekİ sarkmalar önlenebİlİr

Doç. Dr. Erdal Dilekçi, “Dünya nüfusunun hızlı
artışına paralel artan gıda ihtiyacına son 
yüzyılda Sanayi Devrimi ile başlayan ve her
geçen gün daha fazla miktarda gıda arzı 
özellikle sağlığımızı etkilemeye başladı” dedi.
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MaltePe Sahil Yolu'nda 2 Ey-
lül'de Kürşat K., 34 RB 1513
plakalı motosikletiyle trafikte

makas attığı ve  tek teker üzerinde ilerlediği
görüntüleri sosyal medya hesabında pay-
laştı. Sosyal medyadaki görüntüleri izleyen
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil
Trafik Ekipler Amirliği ekipleri, sürücüyü
yakalamak için çalışma başlattı. Kısa sü-

rede yakalanan Kürşat K. hakkında "Tra-
fikte makas atmak", "Saygısızca araç kul-
lanmak", "Trafik güvenliği ve düzeni ile
ilgili olan yönetmelikte gösterilen diğer
kural, yasak, zorunluluk veya yükümlülük-
lere uymamaktan" toplam bin 627 lira ceza
uygulandı. Ayrıca Kürşat K. hakkında
"Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" su-
çundan da adli işlem yapıldı. 

Motosikletli maganda yakayı ele verdi

K adıköy'de son zamanlarda
özellikle Bostancı ve Göztepe
mahallerindeki evlere giren hır-

sızlar vatandaşları canından bezdirdi.
Şapka takarak ve kollarıyla yüzlerini
gizleyerek güvenlik kameralarına yaka-
lanmamaya çalışan 2 şüpheli, banka
kartıyla dış kapılarını açtıkları 20 farklı
binaya girdi. Rahat tavırlarla içeri giren
şüpheliler, evde oturanların içeride ol-
masını önemsemeden dairelerden hır-
sızlık yaptı. Vatandaşları canından
bezdiren hırsızları yakalamak için ça-
lışma başlatan Kadıköy İlçe Emniyet
Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekip-
leri, yüzlerce güvenlik kamerasını ince-
ledi. Ekipler, daha sonra aldıkları
hırsızlık ihbarı üzerine gece saatlerinde
bir binaya geldi. Polislerin geldiğini fark
eden iki şüpheli, binanın 3'üncü katın-
dan atlayarak kaçmaya çalıştı. Şüpheli-
lerden Emrah A., olay yerinde suçüstü
yakalanarak gözaltına alınırken, diğer
şüpheli ise Küçükçekmece'de asayiş
kontrolleri sırasında yakalandı. Evden
hırsızlıktan 32 adet kaydı olduğu öğre-
nilen Emrah A.'nın üst aramalarında

bin 300 dolar ele geçirildi. İki şüpheli,
emniyetteki işlemlerinin ardından sevk
edildikleri Anadolu Adliyesi'nde çıkarıl-
dığı mahkemece tutuklanarak cezaevine
gönderildi. 

Yakalanmaları iyi haber

Mahalle sakini Muhammet Muhsin
Temel, "Aldığımız duyumlara göre yak-
laşık bir bir buçuk ay içinde Kadıköy'e
büyük dehşet ve korku saldılar. İşin en-
teresan tarafı insanlar evlerindeyken
kredi kartıyla kapıları açıp içeri girip so-
yuyorlar. Kredi kartlarını, paralarını, de-
ğerli eşyalarını alıyorlar. Hiçbir güçten
korkmuyorlar. Yakın arkadaşımın evine
girmişler 15 gün önce. Çocuk hayretler
içinde kalmış. Sabah kalktığında ne pa-
rası, ne kredi kartı, ne de hanımının ziy-
net eşyası var. Yakalanmaları iyi bir
haber hem Kadıköy halkı için hem de
İstanbul için. Bu şebekeyi yakalayan
başta Kadıköy İlçe Emniyetine, İstan-
bul Emniyetine, polis arkadaşlarımıza,
amir müdür arkadaşlarımıza şahsım ve
Kadıköy halkı adına şükranlarımı borç
bilirim" dedi. 

Kadıköy'de 20 farklı 
adresten hırsızlık yaptıkları

iddia edilen iki şüpheli
gözaltına alındı. Şüpheliler,

polisteki işlemlerinin
ardından çıkarıldıkları 

mahkemece tutuklanırken,
hırsızlık anları güvenlik

kameralarına yansıdı

KADIKOY’UN 
BELALILARI!

Virajı alamayan
TIR devrildi

Kaza, Fatih Mahallesi İstanbul
Park Bulvarı Yonca Sapağında
saat 09.30 sıralarında meydana

geldi. İddiaya göre, Şile'ye yaklaşık 5 ton
yüklü cam elyafı götürmek için yola çıkan
Erdal Kaymak yönetimdeki 41 D 0068
plakalı TIR sapağı dönmek istediği sırada
devrildi. Şoför kazayı yara almadan atlatır-
ken, olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri
sevk edildi.   İtfaiye ve jandarma ekipleri
kaza yerinde incelemeler yaptı. İncelemele-
rin ardından TIR olay yerine getirilen vin-
cin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu
kaldırıldı. Kaza yapan sürücü Erdal Kay-
mak, 'Bu yoldan geldim. İkinci viteste dön-
düğüm sırada bir ses duydum. TIR
durduğu yerde yan yattı. Allah'tan kimse
zarar vermedim. Cam elyafı taşıyordum.
Şile'ye gidecektim. Şükür olsun herhangi
bir şey olmadı.'dedi 

Tuzla'da sürücüsünün direksiyon
hakimiyetini kaybettiği yaklaşık 5 ton
ağırlığındaki cam elyafı yüklü TIR devirildi

Hırsızlığın 
sonu cezaevi

BaYRaMPaŞa ve Bağcılar'da
otomobillerden hırsızlık yaptık-
ları tespit edilen 3 şüpheli yaka-

landı. Şüphelilerden biri tutuklanırken,
hırsızlık anları da güvenlik kamerasına
yansıdı.  Bayrampaşa'da 14 Eylül'de
AVM’nin otoparkında otomobilden 1 adet
dizüstü bilgisayar çalındı. İhbar üzerine
harekete geçen ekipler, güvenlik kamera
görüntülerini inceledi. Polis yaptığı araştır-
mada olayı gerçekleştirdikten sonra toplu
taşıma kullanarak Fatih ilçesine gittikleri
tespit ettikleri  Gürcistan uyruklu G.E.(49)
ve A.P.'yi (57) 18 Eylül'de Fatih'te yakaladı.
Bağcılar'da da farklı tarihlerde  4 adet oto-
mobilden hırsızlık yaptığı tespit edilen
S.A.(35) 18 Eylül'de Arnavutköy'de  yaka-
landı.  Şüphelinin üzerinden matkap, tor-
navida, eldiven, şapka ve bıçak gibi
hırsızlık amacıyla kullanıldığı değerlendiri-
len malzemeler ele geçirildi. Dün adliyeye
sevk edilen şüpheliler G.E.(49) ve A.P.(57)
hakkında adli kontrol hükümleri uygula-
narak serbest bırakıldı. S.A.(35) ise tutuk-
lanarak cezaevine gönderildi.

On iki vatandaş 
dumandan etkilendi 

Yangın, Beyoğlu Fatih Sultan
Caddesi üzerinde saat 08.30 sıra-
larında çıktı. Edinilen bilgiye göre,

üç katlı işyerinin girişinde bulunan elektrik
trafosu büyük bir gürültüyle patladı. Birden
alev alan trafo nedeniyle işyeri duman al-
tında kaldı. İçeride bulunanlar dumandan
etkilendi. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine
Şişli itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibi
yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.
Yangın nedeniyle içeride kalarak dumandan
etkilenen 12 kişi ambulanslara alınarak oksi-
jen verildi. Bazıları da hastaneye sevk edildi.
Duman dolan işyerinden dışarı çıkan Ali
Günal "Burası tekstil firması. Yeni işbaşı
yapmıştık. Aşağıdan ses geldi. Tak diye elek-
trikler kesildi. Trafonun yetmediğinden ga-
liba. Sonra çatırtı, kütürtü başladı. Biz
içeride kaldık. Yangın merdivenlerinden ve
yan taraftan çıktık. Dumandan etkilenenler
oldu. Biz onlara yardım ettik. Ambulanslarla
gidenler oldu. Çok şükür iyi haberlerini
aldık. Sağ sağlim çıktık işte" dedi. Yangın ne-
deniyle Fatih Sultan Caddesi bir saat çift
yönlü olarak trafiğe kapandı.

Maltepe Sahil Yolu'nda 
motosikletiyle tek teker 

üzerindeilerleyen ve makas 
atan Kürşat K. yakalandı.

Bin 627 lira ceza uygulanan
sürücü hakkında da

"Trafik güvenliğini tehlikeye
sokmak" suçundan 

adli işlem yapıldı

Şüphelİlerİn hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, başında şapkaları
olan iki şüphelinin çeşitli binaların kapılarını ellerindeki banka kartlarıyla açtıkları, daire kapıla-
rını yine banka kartıyla açan şüphelilerin eve girdikleri ve soğukkanlılıkla binadan ayrıldıkları
görüldü. Öte yandan, şüphelilerin bir taksiye bindiği anlar da güvenlik kamerasına yansıdı.

HIRSIZLIK ANI KAMERALARDA

Kaçak göçmenler
bu defa kaçamadı
Sultangazi'de, sivil zabıta ekiplerinin şüphelenerek durdurduğu minibüs içerisinden 
19 kaçak göçmen yakalandı. Minibüs sürücüsü, "Sınırı geçememişlerdi. Bizi aradılar.
Kendilerini Sultangazi'ye geri getirmek için kişi başı 150 TL'ye anlaştık" dedi

Sultangazİ
Esentepe Ma-
hallesi Mimar

Sinan Bulvarı'nda dün
öğlen saatlerinde Sultan-
gazi Belediyesi Zabıta Mü-
dürlüğü'ne bağlı sivil
zabıta ekiplerinin şüphele-
nerek durdurduğu bir mi-
nibüs içerisinden
Afganistan uyruklu 19
kaçak göçmen yakalandı.
Zabıta ekiplerinin haber
vermesi üzerine olay yerine
polis ekipleri sevk edildi.
Kaçak göçmenlerin Yuna-
nistan'a geçmek için Sul-
tangazi'den Edirne'ye
gittikleri, sınırı geçeme-
yince de anlaştıkları mini-
büs sürücüsü tarafından
ilçeye geri getirildikleri öğ-
renildi. Minibüs sürücüsü,
kaçak göçmenleri geri ge-
tirmek için kişi başı 150
TL'ye anlaştığını belirterek,
"Sınırı geçememişlerdi.
Bizi aradılar. Kendilerini
Sultangazi'ye geri getirmek
için anlaştık" dedi. Polis ta-
rafından gözaltına alınan
minibüs sürücüsü ve 19
kaçak göçmen, polis mer-
kezine götürüldü. 

Kayıt dışı aşı
sayesinde
yaKalandı
FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü
soruşturması kapsamında 3 yıldır aranan
eski hemşire Z.Y., kayıt dışı koronavirüs
aşısı yaptırmak istediği sırada Aile Sağlığı
Merkezi'nde yakalandı. Z.Y.'ye aşı yapmak
isteyen hemşire İ.Ş. de gözaltına alındı

İ.Ş.'nİn ağustos ayında Z.Y.'ye usulsüz
olarak koronavirüs aşısının ilk dozunu
yaptığı da tespit edildi.  2 şüpheli serbest

bırakıldı.  FETÖ / PDY Silahlı Terör Örgütü'nün
kripto haberleşme programı "Bylock" kullanıcısı
olan ve devam eden soruşturma kapsamında hak-
kında 3 yıldır aranma kaydı bulunduğu belirlenen
eski hemşire Z.Y.'nin  Aile Sağlığı Merkezi çalışanı
İ.Ş.'ye yakalanmasını önlemek amacıyla kayıt dışı
koronavirüs aşısı yaptıracağı yönünde polis bilgi
edindi. 15 Eylül'de harekete geçen ekipler, 2 şüphe-
liyi takibe aldı. Z.Y., hemşire İ.Ş.'ye Aile Sağlık Mer-
kezi'nde, Sağlık Bakanlığı’na ait "Aşıla Sistemi"
içerisine kayıt yapılmadan aşı yaptırmak istediği sı-
rada, 2 şüpheli de  yakalanarak gözaltına alındı. Ya-
pılan araştırmalarda hemşire İ.Ş.'nin ağustos
ayında Z.Y.'ye  usulsüz olarak koronavirüs aşısının
ilk dozunu  yaptığı belirlendi. Şüphelilerden Z.Y.
hakkında "Suça Azmettirmek" suçundan , İ.Ş. hak-
kında da "Suçluyu Kayırma" suçundan adli işlem
yapıldı. Ayrıca FETÖ / PDY Silahlı Terör Örgütü
soruşturması kapsamında hakkındaki işlemlerinin
ardından şüpheli Z.Y.'nin adli makamlarca serbest
bırakıldığı öğrenildi.

Beyoğlu'nda bir işyerinde trafonun patlaması
nedeniyle içeride bulunan 12 işçi dumandan
etkilendi. İtfaiye ekipleri kısa sürede yangını
söndürürken dumandan etkilenenlere ilk 
müdahale ambulansta yapıldı

Motosikletliye saldırdı!
Sarıyer'de trafikte
çıkan kavgada bir
sürücü sopanın

ucuna bağladığı bıçakla, mo-
tosiklet sürücüsüne saldırdı.
Yaşanan o anlar, başka bir
motosiklet sürücüsünün kask
kamerasına yansıdı.
Olay, önceki gün saat 14.30

sıralarında Sarıyer Maslak'ta
meydana geldi. İddiaya göre,
trafikte panelvan aracının sü-
rücüsü ile motosiklet sürü-
cüsü arasında bilinmeyen
nedenle tartışma çıktı. 
Tartışma kısa sürede kav-
gaya dönüştü. Kavgada pa-
nelvan aracın sürücüsü,

ucuna bıçak bağladığı sopa-
sını aracından alarak moto-
siklet sürücüsüne saldırdı.
Çevredekilerin araya girme-
siyle panelvan aracın sürü-
cüsü sakinleştirildi. Yaşanan
o anlar, başka bir motosiklet
sürücüsünün kask kamera-
sına yansıdı. 
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S on zamanlarda kitap okuyanlara karşı
"boşuna okuyorsun", "bir işe yaramaz",
"kâfirlerin kitapları okunur mu ?" diye

dünyaya sığ, bağnaz ve dar çerçeveden bakan
hatta daha da ileri giderek aşağılayıcı bakış-
larda bulunanları sık sık görmeye başladım.
Bu tarz insancıklar yok muydu? Evet, vardı.
Ama son dönemde bir hayli çoğaldı. Bu
durum toplumları gerilemesine sebep olan en
büyük etkenlerden birisidir.

Kitap okuyan, düşünen , sorgulayan top-
lumlar her zaman ilerlemeye, gelişmeye elve-

rişlidir. Bunun en güzel örneğini Avrupa'da
gördük.

Batının büyük enkazlardan, bataklıklardan
ve buhranlardan kurtulmasının en temelinde
toplumları uyandıran insanların baş kaldır-
masıyla gerçekleşmiştir. Filozofların, felsefe-
cilerin, sosyologların büyük mücadelesinin
neticesinde Batı, klise ve din baskısından kur-
tularak ilerlemeler gerçekleştirdi. Bu ilerle-
meler ilk etapta ağırlıklı olarak üretim,
teknoloji alanında oldu. Batı teknolojik an-
lamda ilerlediği kadar ahlaki alanda ilerleye-
medi. Ama bu durum onların başarısız olduğu
anlamına gelmemektedir.

Bugün doğu insanı kitaplara sırt döner-

ken, Batı insanı milyon dolar vererek kütüp-
haneler satın alıyor. Çünkü üretimin teme-
linde okumak, düşünmek ve hareket etmek
yatmaktadır.

Dolayısıyla okuyan toplumlar üretiyor, oku-
mayan toplumlar ise tüketiyor. Üreten top-
lumlar her alanda söz sahibi olup, bu durumu
istediği gibi kullanıyor. Okumayan toplum-

larda dün olduğu gibi bugünde sömürülmeye,
kullanılmaya devam ediyor.

Daha önceki yazılarımda da ara ara bah-
settiğim, kitapları sadece düz metin, edebiyat,
hayal, malayani olarak görmek en büyük gaf-
let ve cahilliktir.

Her kitap okumasını bilen okura, birden
fazla konuda bilgi sahibi yapar ve okur, fikir
sahibi olur. Tarihten siyasete, edebiyattan sa-
nata, coğrafyadan sosyolojiye birçok yönde
okurların bakış açısı, fikir dünyası gelişir.

Bu girizgahtan sonra konumuza dönelim.
Rusya'da bir akıl hastanesinde geçen ve as-

lına baktığımızda ise dönemin yönetiminin
içerisinde bulunduğu buhranlı, sıkıntılı du-

rumlarını anlatan bu eser bizlerin, kim akıllı,
kim akılsız sorularının cevabını bizlere veri-
yor.Altıncı koğuş, üç tane karaktere sahiplik
etmektedir. Her karakter üzerinden verdiği
mesajla, yazarın yaşadığı dönemin Rusya'daki
ekonomik sıkıntılarını, hırsızlığı, yolsuzluğu
çok sert bir şekilde eleştirdiğini, baş kaldırdı-
ğını görüyoruz.

Çehov, aydın, düşünen ve sorgulayan insan-
ların susmadıkları için, Altıncı koğuşa kapatıl-
dığını, söz söyleme hakkını elinden aldıklarını
ve insanoğlunun çıkarı için yapamayacağı ol-
madığını bizlere usta kalemiyle anlatıyor.

Aradan yıllar, yüzyıllar geçmesine rağmen
Altıncı koğuşlar hiç boş kalmadı...

Altıncı koğuş

K üçükçekmece Trabzonlular Derneği
ile ortaklaşa gerçekleştirilen ve
Trabzon’u bir nebze de olsun yaşat-

mak ve tanıtmak için düzenlenen organizas-
yonda Niyazi Koyuncu, Hülya Polat, Erkan
Yeşilyurt gibi ünlü sanatçıların yanı sıra
Uğur Albayrak, Onay Şahin, Hızır Dinçer,
Eftalya Fettahoğlu Emirmiran ve Onur At-
maca da sahne alacak. Küçükçekmece Bele-
diyesi ve Küçükçekmece Trabzonlular
Derneği tarafından ortaklaşa düzenlenecek
olan festivalde misafirlere Karadeniz mutfa-
ğının olmazsa olmazları hamsi ve helva
ikram edilecek. Hemşerilerini ve tüm İstan-
bulluları Küçükçekmece’de ağırlamaktan
mutluluk duyacağını ifade eden Küçükçek-
mece Belediye Başkanı Kemal Çebi, “Trab-
zonumuzun kültürünü, gelenek
göreneklerini, müziklerini ve damak tadını
Küçükçekmecemize taşıyoruz. Değerli İs-
tanbulluları, Trabzon havası solumaları,
kentimizi anlamaları ve yörenin güzellikle-
rinden faydalanmaları için Küçükçekme-
ce’ye davet ediyorum” diye konuştu. 23-26
Eylül tarihleri arasında, 4 gün boyunca sü-
recek festivalde katılımcılar, Trabzon’un ken-
dine has mutfağından, yöresel el
sanatlarına, horonundan kemençesine kente
dair özledikleri ne varsa bulma imkânına
sahip olacak.

Festival Programı;
23 Eylül Perşembe10:00: Stantların açı-

lışı14:00: Etkinlik Hamsi ve Helva Dağıtımı
18:00: Protokol Açılış

19:00: Uğur Albayrak Konser
20:00: Niyazi Koyuncu Konser
24 Eylül Cuma10:00: Stantların açılışı
15:00: El Sanatları Trabzon Halk Eğitim

Merkezi
17:00: Söyleşi Ali Karaca Trabzondan Esintiler
19:00: Erkan Yeşilyurt Konser

20:00: Onay Şahin Konser
25 Eylül Cumartesi10:00: Stantların açılışı
10:00: Sergisi İbrahim Hakkı Gündoğdu
17.00: Söyleşi Haşim Albayrak Trabzon

Tarihinden Sayfalar19.00: Eftalya Fetta-
hoğlu Emirmiran

21.00: Hızır Dinçer

26 Eylül Pazar10:00: Stantların açılışı
15:00: El Sanatları Trabzon Halk Eğitim

Merkezi
17:00: Söyleşi İbrahim Hakkı Gündoğdu

Şiirlerle Trabzon
19:00: Onur Atmaca Konser
21.00: Hülya Polat Konser

KUCUKCEKMECE’DE 
TRABZON RUZGARI
Küçükçekmece Belediyesi, Sefaköy Fevzi Çakmak Meydanı’nda düzenleyeceği Trabzon Günleri’nde
memleket hasreti çeken, kente ilgi duyan ve şehri merak eden İstanbulluları ağırlamaya hazırlanıyor

Kadıköy çizgilerin 
festivalini bekliyor
Kadıköy Belediyesi’nin geçtiğimiz yıl salgın nedeniyle ara verdiği Kadıköy Çizgi Festivali bu yıl 24 Eylül’de Yoğurtçu Parkı’nda düzenlenecek. Kaan
Ertem’e ithaf edilen festival çizer söyleşilerinden canlı çizimlere, sergilerden mezatlara birbirinden renkli etkinliklerle 26 Eylül’e kadar devam edecek

Kadıköy Belediyesi'nin 2016
yılında hizmete açtığı Hasan-
paşa Mahallesi’ndeki Karika-

tür Evi, sadece Kadıköylülerin değil tüm
İstanbulluların uğrak merkezlerinden biri
haline geldi. Kadıköy Belediyesi  Kültür
Sosyal İşleri Müdürlüğü'nün ilkini
2019’da KADFEST Uluslararası Çizgi
ve Sahaf Günleri kapsamında gerçekleş-
tirdiği festivale, pandemi nedeniyle geçti-
ğimiz yıl ara verildi. Yeni normale uygun
olarak, festivalin çizgi etabı bu yıl 24 Ey-
lül’de Yoğurtçu Parkı’nda başlıyor. Kadı-
köy Çizgi Festivali adıyla 3 gün sürecek
festivalin açılışı yazar Güven Erkin Er-
kal’in moderatörlüğünde, Moğollar’ın ye-
niden bir araya gelmesine vesile olan
Kaan Ertem için söyleşi olacak. Söyleşi-
nin konukları Moğollar, saat 19.00’da
sahne alacak. 

Çocuklara özel program

Festival alanında kurulan stantlarda çizgi
roman, karikatür dergileri ve ürünleri de
meraklısı ile buluşacak. Festivalde çocuk-
lar da unutulmadı. Çocuk yayınevi stant-
ları ile birlikte çocuklar için atölye
çalışmaları yapılacak. İllüstratörler Plat-

formu tarafından gerçekleştirilecek atöl-
yelerde 24 Eylül Cuma günü saat
15.00’te Çağla Köseoğlu 6-9 yaş arası ço-
cuklarla “Çocuklarla Çizim Atölyesi” dü-
zenleyecek. 25 Eylül Cumartesi günü ise
Aysun Neşeli “İllüstrasyon Çizim Atöl-
yesi”nde çocuklarla buluşacak. 26 Eylül

Pazar günü de saat 15.00’te İrma Zmiric
Çetinkaya, 16.00’da ise Ümit Dizdar ço-
cuklara bir saat boyunca çizim eğitimi ve-
recek.

Mezat buluşması

Koleksiyonerler için keyifli bir alışkanlık

olan mezat bölümünde ise nadir bulu-
nan, çizgi ve karikatür dünyasının dergi
ve çizimleri meraklılarına açık artırma yo-
luyla sunulacak. Çizgi Roman Okurları
Derneği’nin 26 Eylül Pazar günü düzen-
leyeceği mezat 15.00-18.00 saatleri ara-
sında gerçekleştirilecek.

Onur KARAKOÇ

onrkarakoc75@gmail.com

KELAMDAN KALEME

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil
Dara Odabaşı, bugün yapılacak
Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı
İhalesi için Ankara'ya gitti.
Odabaşı, Özelleştirme İdaresi
Başkanlığı'nın önünde Kadıköy
Meclis Üyeleri, Kadıköy Mahalle
Muhtarları ve STK temsilcileriyle
birlikte basın açıklaması yaparak,
Kalamış'ın özelleştirilmesine karşı
başlattıkları mücadeleyi sonuna
kadar sürdüreceklerini söyleyecek

Süleymanpaşa Belediyesi, makine
parkını güçlendirmeye devam ediyor.
Son olarak belediye bünyesine
kazandırılan konkasör (Taş kırma,
eleme makinesi) ile yıllık 3 milyon TL
civarında tasarruf edilmesi öngörülüyor

Odabaşı ihale
için yola çıktı

Süleymanpaşa
tasarruf edecek

Odabaşı, yaptığı açıklamada: "Kalamış
Bizimle Güzel demiştik. Sözümüzün ar-
kasındayız; mücadelemizi sonuna kadar

birlikte sürdürecek, Kadıköylünün hakkını savun-
maktan asla vazgeçmeyeceğiz. Salı günü gerçekleşe-
cek ihale için Ankara'ya gideceğiz ve Kalamış'ın halka
ait olduğunu bir kez daha haykıracağız." dedi.  Basın
açıklaması 21 Eylül Salı günü, saat 12.30’da Özelleş-
tirme İdaresi Başkanlığı'nın önünde gerçekleşecek. 

Ne olmuştu?

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Türkiye Denizcilik
İşletmeleri AŞ'ye ait Fenerbahçe-Kalamış Yat Lima-
nı’nın 40 yıl süreyle "işletme hakkının verilmesi"
yöntemiyle özelleştirileceğini duyurmuştu. Kadıköy
Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı bu karara
tepki göstermiş ve “Kimse buraya ‘çökmesin’ diye,
Kadıköy Belediyesi olarak yeşil alanı korumak şar-
tıyla biz talibiz” açıklamasında bulunmuştu. Kadı-
köy Belediyesi’nin 7 Haziran tarihli meclis
toplantısında ise ihale teknik şartnamesini almak,
teminat ödemesi yapmak ve ihaleye katılmak için
oybirliği ile Başkan Odabaşı’na yetki verilmişti. Ka-
dıköy Belediyesi'nin Kalamış Yat Limanı'nın özel-
leştirilmesiyle ilgili açılan ihaleye katılmak için
yaptığı başvuru Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ta-
rafından kamu kurum ve kuruluşlarına devir yapıla-
mayacağı gerekçe gösterilerek reddedilmişti.

Süleymanpaşa Belediyesi Fen İşleri Mü-
dürlüğü bünyesinde hizmet verecek olan
Konkasör tesisi ile yol çalışmaları sıra-

sında elde edilen moloz, kilit taş gibi yeniden kullanı-
lamayacak malzemeler geri dönüştürülerek dolgu
malzemesi olarak yeniden değerlendirilebilecek. Sü-
leymanpaşa Belediyesine yılda yaklaşık 3 milyon TL
tasarruf sağlaması beklenen tesisin Süleymanpa-
şa’nın ihtiyacını karşılamanın yanında, talep edilmesi

halinde diğer ilçelere
de hizmet verebileceği
belirtiliyor.Süleyman-
paşa Belediye Başkanı
Cüneyt Yüksel, bele-
diye makine parkına
kazandırılan konkasör
tesisi ile ilgili yaptığı

açıklamada, “Süleymanpaşa yıllık 3 Milyon TL gibi
bir tasarruf sağlayacak olan KONKASÖR makine-
miz kadememize ulaştı. Sadece ilçemize değil, ihtiyaç
olması halinde diğer ilçelerimize de katkı sağlayacak
olan Taş Kırıcı Makinemiz geri dönüşüm konusunda
şehrimizi ciddi anlamda rahatlatacak” dedi.

Hemşerilerini ve İstanbulluları Küçükçekmece’de ağırlamaktan mutluluk duyacağını ifade eden Belediye Başkanı Kemal
Çebi, “Trabzonumuzun kültürünü, gelenek göreneklerini, müziklerini ve damak tadını Küçükçekmecemize taşıyoruz” dedi.



M illi Eğitim Bakanı Mahmut
Özer, İstanbul Valiliği İstanbul
Proje Koordinasyon Birimi ta-

rafından depreme karşı yenilenen Şile
Necda Moralıgil İlkokulu ve Ortaoku-
lu’nun, yeniden hizmete açılması dolayı-
sıyla düzenlenen programda yaptığı
konuşmada, 2020 Mart ayından itibaren
tüm dünyanın daha önce deneyimleme-
diği bir süreçten geçtiğini ve hala geçmeye
devam ettiğini, hazırlık olmadığı için ülke-
lerin yeni sürece adapte olmakta zorluklar
yaşadığını söyledi. Bu süreçte en fazla et-
kilenen sektörlerden birinin de eğitim sek-
törü olduğunu ancak Milli Eğitim
Bakanlığının tüm camiasıyla bu süreçte
müthiş bir performans gösterdiğini ifade
eden Özer, "Okulları artık kapalı tutma
lüksümüz yok. Okulların yüz yüze eğitime
ara vermesinde istediğiniz kadar dijital
platformları verimli bir şekilde kullanabi-
lirsiniz ama okul sadece öğretmenin ger-
çekleştirildiği mekanlar değildir.
Öğrencilerimizin psikososyal gelişimlerini
tamamladığı, ortak çalışmalar üretebil-
diği, sıcak yemeklerin yenildiği, kültür,
sanat ve spor aktivitelerinin yapıldığı me-
kanlar. Dolayısıyla yüz yüze eğitimin ye-
rine ikame edilecek hiçbir mekanizma
yoktur. Ama bu, şu demek değildir; dijital
platformlardan vazgeçeceğiz. Hayır ama
yüz yüze eğitime devam ederken sürekli
dijital platformlardan da destek alacağız."
diye konuştu.

850 bin dersliğimiz var

Okulların sağlıklı bir şekilde kurallara ria-
yet ederek yüz yüze eğitime devam ettiğini
belirten Özer, şu bilgileri aktardı: "Türkiye
Cumhuriyeti Devleti’nin eğitim sistemi
devasa bir sistem. 18 milyon öğrencimiz
var. 1.2 milyon öğretmenimiz var. 100
binin üzerinde idari personelimiz var. 150
bin servis şoförü ve rehberlik destek ele-
manları var. Kabaca 20 milyon insanın
varlık alanı bulduğu bir sistemden bahse-
diyoruz. Bu sistemi yüz yüze eğitime mak-
simum düzeyde devam ettirebilmek için
vaka bazlı, okul bazlı bir yöntemle süreci
yönetmeye çalışıyoruz. Bizim 57 bin 180’i

devlet okulu olmak üzere 71 bin 320 oku-
lumuz var. 850 bin dersliğimiz var.”

İrademizin arkasındayız

Sağlık Bakanlığının belirlediği vaka veya
yakın temas nedeniyle bazı sınıfların yüz
yüze eğitime 14 gün ara verdiğini, 14 gün-
lük süre içinde dijital platformlar üzerin-
den uzaktan eğitime devam edildiğini
aktaran Özer, “Eğitim sisteminin, açık ve
yüz yüze eğitime devam etmesinin bu sü-

reçte bir milli güvenlik meselesi olduğu
yönündeki irademizin arkasında duruyo-
ruz.” dedi. Bakan Özer, öğretmenlerle
gurur duyduklarını dile getirerek, öğret-
menlerde bir doz aşı oranının yüzde 92’ye,
iki doz aşı oranının ise yüzde 83, aşı ol-
mayıp antikor üreten öğretmen oranının
yüzde 5 olduğunu aktardı.

Gençlerimiz aşıya inanıyor

İstanbul Valisi Ali Vali Yerlikaya da İstan-
bul’da 2 milyon 761 bin öğrenci bulundu-
ğunu, 6 bin 748 okulda, 102 bin derslikte,
155 bin öğretmenin ders başı yaptığını
söyledi. İstanbul’daki son aşılanma oran-
larına ilişkin bilgi veren Yerlikaya, bir doz
aşı olma ortalamasının yüzde 82,9 oldu-
ğunu belirterek, “15-18 yaş arasındaki her
iki gençten biri aşılanmış. Tebrik ediyoruz.
12-15 yaş arası gençlerimiz de 60 bine
ulaşmışlar. Görünen şu ki gençlerimiz eği-
tim öğretim hayatından geri kalmamak,
sınıflarındaki o özlemleri bir daha inkıtaya

uğratmamak için aşıya inanıyor, aşı ol-
maktan geri kalmıyor. Biz istiyoruz ki bu
oranların yukarı taşıyalım.” dedi. İstan-
bul’da 2006 yılında Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla İs-
tanbul Proje Koordinasyon Birimi’nin ku-
rulduğunu anlatan Yerlikaya, yürüttükleri
çalışmalara ilişkin şu bilgileri aktardı:
“Yaptığımız şu; 1999’dan önce İstan-
bul’da kaç okulumuz var? 1322 okulumuz
var. Bu okullarımızın tamamında deprem
etütleri yapıldı. Eğer güçlendirme ile mev-
cut binayı yıkmadan devam ettirebileceği-
mizi rapor söylüyorsa, güçlendirdik.
Olmuyorsa yıkıp, yeniden yaptık. 1999 yı-
lından önce inşa edilmiş 297 okulumuzu
yıktık ve yeniden yaptık, 59 okulumuzun
da yıktık yapımı devam ediyor. Önümüz-
deki sezona yetiştireceğiz. Bunları yeniden
yaparken, arazi verimliliği, gelecek nüfus
ve göç sayılarına göre dizayn ettik. 356
okulu yıkıp yeniden yaptıktan sonra 5 bin
188 derslik daha fazla yaptık.” DHA

damgaweb@gmail.com

Osman KÖSE
osmankose@hotmail.fr
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S on dönemdeki açıklamalarıyla laikliği hedef al-
dığı iddiasıyla eleştirilerin hedefinde olan Diya-
net İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın, Diyanetin

bütçesiyle baskısını yaptırdığı “Ramazan Günlükleri”
kitabında selamlaşma ile ilgili kullandığı ifadeler 
dikkat çekti.

“Günaydın” ve “Tünaydın” şeklindeki selamlaşma
kelimelerine yönelik eleştiride bulundu.

“Koyun can derdinde kasap et derdinde” misali,
bu kadar dert ve tasanın içinde, bu kadar işsizlik ve
ekonomik kriz varken gündem değiştirmekte üzeri-
mize yok. Ekonomimiz herkesi kıskandıracak cinsten
her zamanki gibi havalandık uçuyoruz. Ekonomiyi
ayakta tutmak için, otobüslerden çay paketleri fırla-
tıp attık. Hane hane dolaşıp patates dağıttık. Ülke-
min bakkalı, manavı pahalıya sebze satıyor diye
şehirlerin göbeğine tanzim çadırları kurduk. Sadece
Karadenizde 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi
bulduk. Hatta bir ara Ay’a çıkıyorduk. Bunların hep-
sini yaptık tek derdimiz selamlaşma adabı kaldı.

Sayın Diyanet ulemalarımız! Bizim selam adabın-
dan daha mühim konularımız yok mu? Okumak, üfle-
mekle ekonomi düzelmiyor. Üretmemiz lazım,
sanayileşmemiz lazım, ithal etmememiz lazım. Var
olan fabrikaları ve Devlet tekelinde olan kurumları
“babalar gibi satmakla” ekonominin düzelmediğini
hep birlikte gördük.

Bu ekonomiyle doların çift haneleri görmesi yakın-
dır diyorduk. Dünya Gazetesi yazarı meslek büyüğü-
müz, Dr. Şeref Oğuz ağabeyimiz durumu özetlemiş:
“Merkez faizi önden yüklemeli artırmak zorunda ka-
lacak” demiş ve %23 oran vermiş. Devamında: Yük-
sek faiz kuru geriletir ama çözmez, sorunu öteler.
Faizi önden yüklemek sadece sorunu ötelemektir. Çö-
zümsüz kaldım imdat çığlığıdır. Reformsuz üretimsiz
para politikasına sadakatsizlikle varılacak bir liman
yoktur. Doları bu gidişle çift haneye çıkarırsınız.”
demiş.

İleriki tarihlerde çift haneli dolar kuruna, yüksek
faize, buna bağlı olarak akaryakıt ve gıda başta
olmak üzere zamlara, yine bunlara bağlı olarak ek
vergilere hazır olun.

Diyanetin 2021 yılında bütçesi 12,9 milyar TL'ye
yükseltildi. Kurumun 2022 yılında alması planlanan
bütçe 13,9 milyar TL, 2023 yılında alması planlanan
bütçe ise 14,8 milyar TL olarak öngörüldü. Devletin
en büyük bütçeyi ayırdığı Diyanete inanmayacağız da
kime inanacağız? Bundan sonra selam tarzımızı Ali
Erbaş kurallarına göre yaşayacağız.

Artık kimseyle günaydın, tünaydın şeklindeki se-
lamlaşmak yok.

Zinhar günah. Sonra Allah kitap çarpar insanı.
Evlere girdiğimiz zaman Allah tarafından müba-

rek ve güzel bir hayat sürdürme dileği ile birbirimize
selam vereceğiz.

Evde kimse olmasa bile eve girdiğimizde kendi
kendimize selam vereceğiz.  Vereceğimiz selamın
tıpkı namazın tahhiyatında olduğu gibi “Essalamü
Aleyna ve ala ibadillahissalihin” şeklinde olmazsa ol-
mazlardan.

Bu satırlar ne yazık ki, iktidara yakınlığıyla bilinen
bir gazetede yazdığı yazılardan alınarak “Ramazan
Günlükleri” adı altında kitaplaştırıldı. Kitabın baskı
ile ilgili masrafları ise Diyanet İşleri Başkanlığı’nın
2019 yılı bütçesinden karşılandı.

Zaman öyle bir zaman ki, İnsanlar birbirini gör-
düğü zaman yolunu değiştiriyor. Oturduğu apartman
ve sitelerde kapı komşunu tanımıyor. Yabancılaştırıl-
dık, ötekileştirildik. Milli kimliğimiz ve özümüz yok
ediliyor. Her bir yanımızı Suriyeliler, Afganlılar,
Araplar sarmış. Bırakın günaydın denilsin, merhaba
denilsin, iyi günler denilsin, tebessüm edilsin. Bırakın
tünaydın, günaydın deyince cahil olalım. Bırakın gü-
naydın dediğimiz için günahkar olalım.

Yunus Emre’nin dediği gibi;
“Dil söyler, kulak dinler;
Kalp söyler, kainat dinler.
”Dilin söylediği kalbin tasdik ettiği tebessümle

içten söylenen bir “GÜNAYDIN” en güzel selamdır
en güzel duadır.

Sağlıcakla…

Günaydın sevgili ülkem!

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Eğitim sisteminin, açık ve yüz yüze eğitime devam etmesinin
bu süreçte bir milli güvenlik meselesi olduğu yönündeki irademizin arkasında duruyoruz" dedi

EGItIm sIstEmI yUz
yUzE dEVam EdEcEk

Kurdele keserek, Necda Moralıgil İlk-
okulu ve Ortaokulu’nu yeniden hiz-
mete açan Bakan Özer ve
beraberindekiler daha sonra okulun
içini dolaşarak, sınıfları ziyaret eti.
Programa, Şile Kaymakamı Mehmet
Nebi Kaya, Şile Belediye Başkanı İlhan
Ocaklı, İstanbul Milli Eğitim Müdürü
Levent Yazıcı ile davetliler katıldı.

Sınıflar 
ziyaret edildi

Çocuklar okula
anneler spora
Çocuğunu okula bırakan Esenyurtlu kadınlar, Esenyurt 
Belediyesi’nin spor salonlarına gelerek spor yapıp sağlıklı kalıyor

eSenyurt Belediyesi
Gençlik ve Spor Hiz-
metleri Müdürlüğü-

nün kadınlara spor alışkanlığı
kazandırmayı amaçlayan "Ço-
cuklar Okula, Anneler Spora"
projesinde, çocuklarını okula bı-
rakan anneler kendilerine en
yakın spor tesisine gelerek, sağ-
lıklı bir yaşam için spor yapıyor.
Haftanın altı günü açık olan sa-
lonlarda, kadınlara özel pilates,
zumba, step ve aerobik gibi grup

dersleri de veriliyor. Spor salon-
larında fitness branşında hafta-
nın üç günü kadınlara hizmet
verdiklerini söyleyen Esenkent
Spor Merkezi Tesis Sorumlusu
Erdinç Görmüş, “Müdürlüğü-
müz bünyesinde 10 tesisimiz var.
Bu tesisimizde bay ve bayanlara
özel fitness eğitimleri verilmekte.
Ayrıca tesislerimizde bayanlara
özel crunch, pilates dersleri yapı-
lıyor. Okulların açılmasıyla bera-
ber sloganımız belli ‘Çocuklar

Okula, Anneler Spora’ diyoruz.
Haftanın üç günü kadınlara hiz-
met vermekteyiz. Vatandaşları-
mız, kendilerine en yakın tesislere
giderek üye olabilirler” dedi.

Tüm vücudu 
çalıştıran spor dalı

Sağlıklı bir yaşam için vatan-
daşları spor salonlarına davet
eden Esenyurt Belediyesi
Gençlik ve Spor Hizmetleri
Müdürlüğü Fitness Antre-
nörü Rabia Keskinoğlu, “Fit-
ness, tüm vücudu çalıştıran
temel bir spor dalıdır. Sa-
dece formda kalmak için
değil, sağlık için yapılması
gereken bir daldır. Vücudu-
muzun sağlıklı, dinç kal-
ması ve yağ oranımızı
dengede tutmamız için
spor yapmamız gerekiyor.
Bunun yanında dengeli
beslenmemiz gerekiyor.
Spor eğitimlerimiz sa-
dece fitness ile sınırlı
değil, aynı zamanda pi-
lates, zumba, step ve
aerobik dersleri de ve-
riyoruz. Sağlıklı bir
yaşam için tüm vatan-
daşlarımızı spor sa-
lonlarımıza
bekliyoruz” diye ko-
nuştu. TAYLAN
DAŞDÖĞEN

Vatandaş temizlik
için çöp topladı
Tekirdağ’a hizmet veren Büyükşehir Belediyesi ‘Let's Do It’ Türkiye
Çevre Koruma Kuruluşu Tekirdağ İl Temsilciliği iş birliğiyle Dünya
Temizlik Günü'nde vatandaşlarda bilinç ve farkındalık oluşturmak
amacıyla atık toplama etkinliği gerçekleştirdi

Süleymanpaşa il-
çesi Karadeniz Ma-
hallesi Çamlık

Alanı’nda Büyükşehir Belediyesi
Çevre Koruma ve Kontrol Dai-
resi Başkanlığı Atık Yönetimi
Şube Müdürlüğü koordinatörlü-
ğünde gerçekleştirilen ve yaklaşık
200 çevre gönüllüsünün katıldığı
atık toplama etkinliğinde toplam
640 kilogram atık toplandı. Prog-
ramın ilk konuşmasını “Let’s Do
It” Hareketi Tekirdağ Temsilciliği
Saha Lideri Gülcan Karali, yaptı.
Karali yaptığı konuşmada, “Let’s
Do It Türkiye Ekibi olarak, ülke-
mizin 81 ilinde düzenlenen 18
Eylül 2021 Dünya Temizlik
Günü etkinliklerini organize et-
mekteyiz. Büyükşehir belediye-
leri, il ve ilçe belediyeleriyle iş
birliği yapmaktayız. Temiz çev-
reye katkı sağlamak için gönüllü-
lerle birlikte, senede bir defa
küresel çapta atık toplama etkin-
likleri düzenlemekteyiz. Amacı-
mız dünyada ve Türkiye’de çöp
körlüğünü yenmek. Bununla be-
raber son zamanlarda Çevre ve

Şehircilik Bakanlığının sıfır atık
kampanyasını önemsiyoruz ve
bu etkinliğimizle desteklemiş olu-
yoruz. İsrafın önlenmesini, kay-
nakların daha verimli
kullanılmasını, atık oluşum se-
beplerinin gözden geçirilerek atık
oluşumunun önlenmesini veya
minimize edilmesini, atığın oluş-
ması durumunda kaynağında
ayrı toplanmasını ve geri kazanı-
mın sağlanmasını, katılan gönül-
lülerimize ve diğer
vatandaşlarımıza anlatıyoruz.
Dünya Temizlik Günü’nde bir
gün değil, her gün temizlik felse-
fesini tüm insanlara aşılamayı
hedefliyoruz” dedi.

Çevremizi temiz tutalım

Programda yaptığı konuşma-
sında çevre kirliliğinin önüne ge-
çilmesi gerektiğine dikkat çeken
Atık Yönetimi Şube Müdürü
Çiğdem Çivrekoğlu, “Sağlıklı bir
gelecek için her zaman çevremizi
temiz tutalım. Buna önem 
verelim” şeklinde konuştu.
İRFAN DEMİR

Hedef 10 bin metre asfalt!
Durak Mahallesi’nin ana arterlerinden biri olan İnönü
1 Cadde olmak üzere mahallenin birçok bölgesinde
çift kat sathı kaplama çalışmalarını tamamlayan Lüle-

burgaz Belediyesi, önümüzdeki süreçte 10 metre uzunluğunda as-
falt çalışması gerçekleştirecek. Lüleburgaz Belediyesi Fen İşleri
Müdürü Mehmet İbrikçi, “Hiç durmadan çalışmaya devam edece-
ğiz. Durak Mahallesi’ndeki eksiklikleri en kısa sürede gidereceğiz.”
dedi.Lüleburgaz Belediyesi Durak Mahallesi’ndeki çalışmalarının
önemli bir kısmını tamamladı. Mahallenin birçok noktasında kaldı-
rım ve altyapı çalışmalarını tamamlayan Lüleburgaz Belediyesi önü-
müzdeki günlerde Demir Hattı Caddesi’nde asfalt çalışması
başlatacak. Bununla birlikte mahallede 2021 yılı programı dahilinde
toplam 10 bin metre uzunluğunda asfalt çalışması gerçekleştirilecek. 

Her şey Lüleburgaz için

Durak Mahallesi’ndeki çalışmalarla ilgili önemli bilgiler veren Fen İşleri
Müdürü Mehmet İbrikçi, Durak Mahallesi’nde kaldırım ve altyapı çalış-
malarının tamamlanmasının ardından yollarda reglaj çalışmalarının ya-
pıldığını belirterek, 2021 yılı için 10 bin metre uzunluğunda yol yapımı
gerçekleştirileceğini söyledi. İbrikçi, “Durak Mahallesi’nde ring hattı ola-
rak önemli bir bağlantı yolu olan İnönü 1 Cadde’de çalışmalarımızı ta-
mamladık. Durak Mahallesi’yle ilgili 2021 yılı için yaklaşık 10 bin metre
civarında bir yol hedefimiz var.” diye konuştu.  İRFAN DEMİR
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taVUk 
UretIcIlerI dertlI
Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, “Tavuk eti üreticisi son dönemde artan girdi
maliyetlerini karşılayamıyor. Tavuk etindeki fiyat artışlarından üreticiler yeterli payı alamamaktadır. Üreticilerin
sahibi oldukları kümesler ve tesisler her geçen gün eskimekte, varlıkları değersizleşmektedir” dedi

T ZOB Başkanı Şemsi Bayraktar, kanatlı
sektöründe, 412 damızlık ve kuluçka-
hane, 7 bin 807 ticari etlik, 2 bin 837 ti-

cari yumurtacı olmak üzere toplam 10 bin 992
işletme ve 20 bin 222 kümeste üretim yapıldığını
belirten Bayraktar, sektörde yaklaşık 500 bin kişi
(üretici, çiftçi, esnaf, ilaç, yem, yan sanayi, nak-
liye, pazarlama dâhil) istihdam edildiğini, öte
yandan 2 milyon kişinin de buradan geçimini
sağladığını belirtti. Sektörün yıllık cirosunun 5
buçuk milyar lira civarında olduğunu, 2020 yılı
kanatlı eti ve ürünleri ihracatının ise 511 milyon
dolar civarında seyrettiğini belirten Bayraktar,
“Broiler üretiminde bir tarafta sayıları 18 civa-
rında olan entegre firmalar, diğer tarafta ise o
entegre firmalara fason üretim gerçekleştiren sa-
yıları 14 bin civarındaki irili ufaklı yetiştirici işlet-
meler yer almaktadır. Yani bir taraf işin üretim
ayağını oluştururken, diğer taraf tedarik, kesim,
pazarlama ve finans ayağını oluşturmaktadır.
Son 1,5-2 yılda gerek Irak pazarında yaşanan
sorunlar gerekse pandemiye bağlı talep daral-
ması sektörü sıkıntıya soktu. Son günlerde pan-
demi yasaklarında serbestleşmenin sağlanması,
yaz ayıyla birlikte mangal sezonunun açılması,
turizmin hareketlenmesi marketlerde tavuk eti
ürünlerinin fiyatlarında artışa neden olmuştur.
Firmalar ve market satışlarının hareketlenmesine
rağmen, üreticilerimiz istedikleri gelirleri elde
edememektedir. Üstelik birçok üretici kuş gri-
binde bile bu kadar kötü bir dönem geçirmedik-
lerini söylemektedir” diye konuştu.

Tavuk eti pahalılaşacak

Bayraktar, tavuk etindeki fiyat artışlarından üre-
ticilerin yeterli payı alamadıklarını belirterek,
şunları kaydetti: “Tavuk eti üreticisi son dö-
nemde artan girdi maliyetlerini karşılayamıyor.
Tavuk etindeki fiyat artışlarından üreticiler ye-
terli payı alamamaktadır. Üreticilerin sahibi ol-
dukları kümesler ve tesisler her geçen gün

eskimekte, varlıkları değersizleşmektedir. Örne-
ğin 5 milyonluk yatırımla kurulan bir kümes en
az 10 yılda kendini amorti etmesi gerekirken,
elde edilen gelire göre bu 25 yıla kadar yüksel-
miştir. Birçok kümes yüksek maliyet ve sürdü-
rülemez gelir nedeniyle borçlarını ödeyememiş,
işletmesini kapatmış veya borç karşılığı bankaya
vermek zorunda kalmıştır. Ayakta kalmaya çalı-
şan işletmeler ise bu şekilde daha fazla devam
edemeyeceklerini söylemektedir. Bu durum sek-
töre yeni işletmelerin girmesini de engellemek-
tedir. Birçok girişimci sektörde karlılık olmadığı
için yatırım yapmaktan vazgeçmişlerdir. Sektö-
rün üretici ayağında ciddi bir kriz vardır ve
buna acil çözüm üretilemezse üretimde tehlikeli
durumla yüzleşmek zorunda kalınabilecektir.
Üretim
ayağında
bu kadar
sorun ya-
şanırken,
tüketici-

nin de makul fiyatlarla tavuk eti alması gün
geçtikçe zorlaşmaktadır.”

Tavuk eti üretimi azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu’nun Temmuz 2021
verilerinin de tavuk eti üretiminde yaşanan bu
sorunları teyit ettiğini belirten TZOB Genel
Başkanı Bayraktar, “Verilere göre kanatlı eti
üretimi Temmuz ayında bir önceki yılın aynı
ayına göre yüzde 7,1 azaldı. Ocak-Temmuz dö-
nemindeki azalma ise yüzde 2,2 olarak gerçek-
leşti. Üreticilerin bu fiyatlarla bu kışı geçirmesi
mümkün görünmemektedir. Ocak ayı beklen-
meden fiyatlar üretici lehine revize edilmelidir.
Sorunların böyle devam etmesi durumunda
hem üretim hem tüketim hem de ihracat aya-
ğında ciddi sorunlar yaşanacak. Üreticinin
tavuk başına alacağı ücret sürdürülebilir sevi-
yeye getirilmelidir. Üreticilerin bu fiyatlarla kışı
geçirmesi mümkün görünmemektedir. Ocak ayı
beklenmeden fiyatlar acilen üretici lehine revize
edilmelidir. Sözleşmede belirlenen üretici fiyat-
ları, şeffaf bir şekilde üreticiye sürdürülebilir bir
gelir sağlayacak, performansa dayalı belli bir
metodolojiye bağlı olarak belirlenmelidir. Bu
konuda paydaşlarca oluşturulacak komisyonca
bir çalışma yapılmalıdır. Üretici örgütleri aktif
hale getirilmeli, daha fazla üreticinin örgüte üye
olması için teşvik edici politikalar hayata geçiril-
melidir. Son günlerde yaşanan kalifiye eleman
sıkıntısına çözüm bulunmalıdır. Sektör masaya
yatırılmalı, üretim, pazarlama, dış ticaret olmak
üzere kısa, orta ve uzun vadeli atılacak adımlar
belirlenmeli, bu adımlar titizlikle takip edilmeli-
dir” ifadelerini kullandı.
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Vergi Müfettişleri
için yeni bir dönem
Vergi Müfettişleri Derneği (VMD) 29’uncu Seçimli Olağan Genel
Kurulu’nda Ahmet Halis Başli VMD Genel Başkanı seçildi

Vergi Müfettişleri Derneği
(VMD) 29’uncu Seçimli
Olağan Genel Kurulu, An-

kara’da TOBB Konferans Salonu’nda
gerçekleşti. Ahmet Halis Başli, Ömer
Faruk Zengin ve Gökhan Yıldız’ın aday-
lığıyla üç listeyle gidilen olan seçimde
Zengin ve Yıldız’ın listelerini birleştirme-
siyle iki listeyle yapılan seçimde oyların
yüzde 62’sini alan Ahmet Halis Başli
VMD Genel Başkanı seçildi.Türkiye’nin
dört bir yanında görev yapan vergi mü-
fettişi ve vergi müfettiş yardımcılarının
oy kullandığı genel kurula çok sayıda
davetli katıldı. Sabah başlayan genel
kurul, 17.40 gibi oy verme işleminin ta-
mamlanmasıyla oy pusulalarının sayı-
mına başlandı. Oyların çoğunu alan
Ahmet Halis Başli seçimin kazananı
oldu. Vergi Müfettişleri Derneği, Genel
Merkezi Ankara'da olup, İstanbul,
İzmir, Adana'da şubeleri, 5 ilde temsilci-
likleri ve 4 binin üzerinde üyesi
bulunuyor.

Çözüme kavuşturacağız

Genel kurulda oyların çoğunu alarak
Genel Başkan seçilen Ahmet Halis
Başli, “Birlikte seçime girdiğimiz diğer
başkan adayı üstatlarımızı asla rakip
olarak görmediğimizi bilakis derin ku-
rumsal hafızaları ve engin tecrübeleriyle
kendilerini bize yol gösterecek birer
fener olarak gördüğümüzü özellikle be-
lirtmek isterim. Bu vesileyle, dernek yö-
netiminde uzun süreler bilfiil görev
yapmış olan Sayın Ömer Faruk Zengin
ve Gökhan Yıldız üstadımız nezdinde
tüm üstat ve meslektaşlarımızın önü-
müzdeki süreçte bizlere sunacakları
paha biçilmez destekleri için şimdiden
teşekkür ederim. Ayrıca yeni yönetim
kurulumuzun tüm camiamıza hayırlı ol-
masını diliyorum” diye konuştu.

Enerjimizden şüpheniz olmasın

Meslektaşlarının sorunlarının çözümü
için çalışacaklarını ifade eden Başli şöyle
konuştu: “Sunduğumuz projelerde ve
belirlediğimiz hizmet anlayışının hede-
finde müşterek hareket etme, akılcı mü-
cadele, doğru kanallarla iletişim kurma
ve meslektaşlarımızın çıkarlarının ko-
runması yer almaktadır. Çıktığımız bu
yolda sorumlu ve dayanışmacı yönetim
anlayışıyla disiplin ve olgunluk içeri-
sinde mesleğimizin ve meslektaşlarımı-
zın sorunlarını çözüme
kavuşturulmasını ve kurum kültürü ve
aidiyetinin sağlanması için gayretle, sa-
bırla ve tüm enerjimizle çalışacağımız-
dan şüpheniz olmasın.” İstişare
kültürüyle hareket edeceklerini belirten
Başli, iki yıllık başkanlık sürecinde yapa-
cakları çalışmaları seçim beyannamesi
adı altında şöyle sıraladı: “Mali hakları-
mızın iyileştirmesine, sosyal imkanları-
mızın artırılmasına, yardımcılık
döneminde karşılaşılan sorunlara, ça-
lışma koşullarının iyileştirmesine, mes-
leki saygınlığımızın artırılmasına,
derneğimizin yönetim anlayışına yönelik
çalışmalar geçekleştireceğiz.”

Birçok kuruma örnek oluyoruz

Adaylardan ve aynı zamanda VMD
İzmir Şube Başkanı olan Ömer Faruk
Zengin ise meslek hayatında bir sorun
veya haksız uygulama ile karşı-
laşıldığında verdikleri mü-
cadeleyle diğer kamu
kurumlarına adeta
örnek olduklarını
ifade ederek, “Bir
taraftan mesleki
haklarımız ihlal
edilirken diğer
taraftan vatan-
daşlarımızın
haklarına riayet
ederek fedakârca
çalışmaya devam

ediyoruz. Tüm şartları sağlamış ve uzun
yıllar geçmiş olmasına rağmen daha
müfettiş kadrosuna ataması yapılmamış
meslektaşlarımızın olması izah edilecek
bir durum olmaktan çıkmıştır. Maddi ve
psikolojik olarak dayanması çok güç
olan bu durum karşısında sesimizi çok
net olarak çıkarmamız
gerekmektedir”ifadelerini kullandı. 

Yönetim gerekeni yaptı

Genel kurulda konuşan VMD eski
Genel Başkanı Özgür Kubuş da gö-
revde bulundukları süre boyunca yöne-
tim kurulu üyelerinin dernek tüzel
kişiliğinin önüne geçmediğini belirtti.
Ayrıca her platformda dernek tüzel kişi-
liğinin anılmasına dikkat gösterdiklerine
vurgu yapan Kubuş, “Yönetimimiz, her
türlü kişisel hırstan arınarak genel kuru-
lun teveccühüne mazhar olduğu için so-
rumluluktan kaçmamak amacıyla
yönetime talip olmuştur. Bu nedenle
hiçbir şahsi hırs ve bireysel menfaat yö-
netim sürecinde ön plana çıkmamıştır”
dedi.

Meslektaşlarımızın yanındayız

Görevi halefi Ahmet Halis Başli’ye dev-
reden 28'inci Dönem VMD Genel Baş-
kanı Tülin Doğan ise kürsüde yaptığı
konuşmada, pandemi gibi zor bir dö-
nemde görev yaptıklarını belirterek
“Bayrağı devraldığımız ve üyesi oldu-
ğum yönetim kurulu, Türkiye’nin hayli
fırtınalı bir döneminde görev yaptı. Yö-
netim Kurulu Üyeleri ve çalışma ekibi-
mizin bu dönemde gösterdikleri
fedakarlıklar için şükranlarımı sunuyo-
rum. Özgür Kubuş üstadımız, 3 yıllık
genel başkanlığı görevi boyunca derne-
ğimize büyük bir vizyon katarak kısa sü-
rede çok büyük adımlar atmış, bizlere
yol gösterici olmuştur. Katılımcı, destek-
leyici bir dernek yönetimi olma vizyo-
nunu ve mesleki birlikteliği kurumsal bir
bakış açısıyla bizlere her zaman hisset-
tirmiştir. Derneğimize katkılarından do-
layı kendisine teşekkürlerimi
sunuyorum” diye konuştu. Dört yıllık
süreçte yapılan hizmetlere değinen
Doğan, teknoloji, bilim, sanat, edebiyat,
hukuk, ekonomi, finans ve mesleki ko-
nularda birçok faaliyet gerçekleştirildi-
ğini, pek çok organizasyonun altına
imza atıldığını belirtti. Ayrıca Doğan,
online ortamda birbirinden farklı konu
ve alanında uzman konuklar ile birlikte
gerçekleştirilen ‘Zirve 2021-Değişim’
programı; sanattan ticarete, borsadan
tarihe, denetimden ekonomiye ilişkin
konularla Zirveyi 12 oturumda başarı ile
tamamladıklarını ifade etti. 

Amaçtan sapma yok

Doğan şöyle konuştu: 'Zirve 2021-De-
ğişim' programından, mevzuat ve mes-
leki literatüre katkı sağlayan kitap ve
dergilerin yayım ve takibine, ücretsiz
avukatlık hizmetinden, vefat eden mes-
lektaşlarımızın geride kalan yetimlerine
yardıma kadar sorumluluk bilincinde
birçok alanda çalışmalar gerçekleştir-
dik. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde
başarılı ve ünlü iş kadınlarımızı ve sa-
natçılarımızı bir araya getirerek iş ve
sosyal hayatta kadının gücünü bir kez
daha dile getirdik. Meslektaşlarımızın

her anında yanında olmayı ken-
dimize düstur edindik. Bu

amaçla, çeşitli yardım
kampanyaları dü-

zenleyerek ihtiyacı
olan meslektaş-
larımıza mülk
edinimi, tedavi
masraflarının
karşılanması
gibi amaçlar 

ile yardım 
kampanyaları 

düzenledik.”

Vergi Müfettişleri Derneği’nin yönetimi ise şu
şekilde:Yönetim kurulu asil üyeleri; Ahmet Halis Başli

(Genel Başkan), Talha Demirtaş, Mehmet Derici, Tugay Koska,
Yusuf Cihad Demet, Perihan Ek, Ethem Kaya, Furkan Erol ve

Nihal Dağ’dan oluşuyor. Denetim Kurulu’nda ise, Nihan Kübra Sa-
dıklı, Nuri Tokgöz ve Naim Eker yer aldı.Derneğin Yönetim Kurulu

yedek listesinde ise Zafer İlhan, Mehmet Güner, Murat Güllü,
Fatih Mustafa Olcay, Hüseyin Akal, Ebru Keskin, Özge Ünal,
Kağan Kaya ve Ömer Bayık isimleri yer aldı. Denetim ku-

rulu yedek listesi ise şu şekilde: "Özgenur Çöllü, Mu-
hammet Mustafa Demirel ve Cihad Karacan."

İşte yeni yönetimSanayide doğal gaz
talebi artış içinde

Türkiye’de 1970
yılından bugüne
kadar enerji sant-

rallerinde, ulaşım ve hizmet
sektörü gibi birden fazla
alanda kullanılan doğal gaz,
sanayi sektöründe de sıklıkla
tercih edilen bir enerjidir
kaynağıdır.  Sanayi üreti-
minde uzun yıllardır kullanı-
lan endüstriyel doğal gaz,
konutlarda kullanılan doğal
gazdan farklı olarak LNG (Sı-
vılaştırılmış Doğalgaz) ve
CNG (Sıkıştırılmış Doğalgaz)
formlarında da kullanılabili-
yor. Endüstriyel doğal gaz te-
sisat projelendirmelerinin
uzmanlık gerektiren çok has-
sas bir işlem olduğuna dik-
kat çeken Fortes

Mühendislik A.Ş Genel
Müdür Yardımcısı Şahin
Çetin, endüstriyel doğal gaza
olan talep hakkında bilgiler
paylaşarak, tesisat süreçleri
hakkında merak edilen konu-
lara açıklık getirdi.

Biz her şeye hazırız

Türkiye’de doğal gazın 50
yıldan fazla bir süredir kulla-
nıldığını belirten Fortes Mü-
hendislik A.Ş Genel Müdür
Yardımcısı Şahin Çetin, şun-
lara değindi: “Türkiye’de
doğal gaz; çevrim, enerji,
ulaşım, sanayi, hizmet sek-
törü ve konut gibi diğer alan-
larda yoğun bir şekilde
tüketilmektedir. Türkiye’de
kullanılan doğal gazın

önemli bir bölümü Rusya ve
İran’dan boru hatları ile te-
darik edilmektedir.  Katar ve
Cezayir’den ise sıvılaştırıl-
mış doğal gaz (LNG) olarak
deniz yoluyla tedarik edil-
mektedir. 
Doğal gaza olan talep, sağ-
ladığı mali ve çevresel avan-
tajları sayesinde her geçen
yıl artmaktadır. Özellikle sa-
nayi sektöründeki doğal gaz
talebinin gelecek yıllar içeri-
sinde hızla artması bekleni-
yor ve biz, Fortes
Mühendislik AŞ. olarak, bu
beklenen yoğun talebe yılla-
rın getirdiği deneyim, bilgi
birikimi ve disiplinimizle ta-
mamen hazır olduğumuzu
düşünüyoruz.” dedi. 

Türkiye Ziraat
Odaları Birliği
Genel Başkanı
Şemsi 
Bayraktar
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İlle de Erdoğan
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, erken seçim taraftarı
olmadıklarını ve Cumhur İttifakı'nın mecliste çoğunluğu sağlayarak yeni dönemde de
Recep Tayyip Erdoğan'ın tekrar cumhurbaşkanı olmasını istediklerini söyledi

MHP tarafından 'Siyasette Yeni Dönem,
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve Stra-
tejik Hedefler' konulu bölge istişare toplantısı

Gaziantep'te gerçekleştirildi. Bölgedeki 13 ilden parti
temsilcilerinin katılımı ile gerçekleştirilen milletvekilleri-
nin de katıldığı toplantıya başkanlık eden MHP Genel
Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, Türkiye'nin içinde bu-
lunduğu durum dolayısıyla erken seçim taraftarı olma-
dıklarını söyledi. Tek hedeflerinin Cumhur İttifakı'nın
tekrar mecliste çoğunluğu sağlayarak Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni dönemde de cumhurbaş-
kanı olmasını istediklerini dile getiren Yıldırım, şöyle ko-
nuştu: "Hedefimiz Cumhur İttifakı'nın tekrar mecliste
çoğunluğu alması ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep
Tayyip Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı seçilmesidir.
15 Temmuz hain darbe girişiminin olduğu gece onlarca
şehit verdik. O gün gece biz nasıl mücadele ettikse
bugün de aynı mücadeleyi sergiliyoruz. 15 Temmuz için
bir mücadele başlamıştır ve mücadeleyi de Türkiye ka-
zanmıştır, Türk milleti kazanmıştır. 15 Temmuz gecesi
bir milattır. 15 Temmuz gecesi bizim siyasetimizde de bir
milattır. Bizim ana duruşlarımızda bir değişiklik yoktur.
Bizim sakladığımız gizlediğimiz hiçbir şeyimiz yok. Açık
siyaset yapıyoruz ve bizim tarafımız Türkiye'dir. Bizim
için önemli olan Türkiye'nin birlik ve bütünlüğüdür."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York’ta
Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC)

tarafından düzenlenen “Daha Adil Bir Dünya
Mümkün” başlıklı konferansta yaptığı konuşmada

İslam düşmanlığına dikkat çekti. Erdoğan, “İnsanlık
olarak Kovid-19 virüsünün yanı sıra ondan daha
tahrikkar, daha ölümcül ve daha sinsi bir başka

virüsle mücadele ediyoruz. Bu virüsün adı ‘İslam
Düşmanlığı’ virüsüdür” ifadelerini kullandı

C umhurbaşkanı Erdoğan konuşma-
sında eşitliğe verdiği önemi ifade ede-
rek sözlerine şöyle devam etti; “Biz

sizleri çok özlemiştik. Görüyoruz ki Ameri-
ka’daki kardeşlerimizde bizleri özlemişler. Şair
kalpten kalbe bir yol vardır görülmez diyor.
Bizim de gönüllerimiz arasında gözle görül-
meyen yollar var. Binlerce kilometre uzakta
olsak da kalplerimiz bir ve beraber çarpıyor.
Çünkü bizler birbirini sadece Allah için seven,
birbirine sadece Allah için muhabbet besleyen
insanlarız. Bizler aynı dine, aynı peygambere
inanan, aynı mukaddes kitaba ittiba eden, aynı
kıbleye yönelen bir ümmetin mensuplarıyız.
Ten renklerimiz, kökenlerimiz, dillerimiz, ülke-
lerimiz farklı olsa da her gün beş vakit göğe
yükselen Ezan-ı Muhammediye’lerimiz birdir.
Allah’ın resulünün Veda Hutbesi’ndeki şu söz-
leri, tam 14 asırdır ebedi ve ezeli kardeşliğimi-
zin nişanesidir. Rabbiniz birdir, babanız birdir,
dininiz ve peygamberiniz de birdir. En şerefli-
niz takvaca en ileri olanınızdır. Arabın Arap
olmayana bir üstünlüğü yoktur. Siyah derili
olanın beyaz derili üzerinde bir üstünlüğü
yoktur. Üstünlük sadece takvayladır. Bu sa-
londa işte hep bu hakikatlere bir kez daha
şahit oluyoruz.”

159 ülkeyle paylaştık

Erdoğan Kovid-19 salgını sırasında yaşanan
sıkıntılara dikkat çekerek, “Mevla şu muhab-
betimizi, şu dayanışmamızı, aramızdaki güçlü
uhuvveti daim eylesin diyorum. Kardeşlerim
insanlık son iki yıldır koronavirüs salgını sebe-
biyle sancılı günler geçiriyor. Eğitimden sağ-
lığa ticaretten istihdama kadar her alanda
ciddi sıkıntılar ve zorluklar yaşanıyor. Salgında
hayatını kaybedenlerin sayısı 4,6 milyonu
buldu. Bu vesileyle salgında vefat eden kardeş-
lerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Rabbi-

miz Kuran-ı Kerim’de her zorluğun ardından
bir kolaylık olduğunu bizlere müjdeliyor. Her
gecenin ardında bir aydınlık, her şerrin geri-
sinde bir hayır bulunduğuna iman eden insan-
lar olarak Allah’ın da inayetiyle bu musibetin
de üstesinden geleceğimize yürekten inanıyo-
ruz. Tedavi imkanları geliştikçe, aşıya erişim
arttıkça inşallah bu hastalık zamanla etkisini
yitirecektir. Asıl mesele, salgının daha da de-
rinleştirdiği diğer sorunlarla mücadele etmek-
tir. Kovid-19 salgını, küresel sistemdeki
çarpıklıkları, adaletsizlikleri, eşitsizlikleri açık
ve net bir şekilde ortaya koymuştur. Bu süreçte
maskeden solunum cihazına ve ilaca kadar
üretime dayalı her konuda dünyada ciddi sı-
kıntılar yaşandı. Pek çok yerde ve pek çok defa
insanlık adına kaygı verici görüntülere şahit
olduk. Hastaların ilgisizlikten öldüğü, yaşlı ba-
kımevlerinden hepimizin içini yakan görüntü-
lerin yansıdığı vahim durumlarla karşılaştık.
Afrika’dan Asya’ya halen ilk doz aşıya ulaşa-
mayan yüz milyonlarca insan var. Türkiye ola-
rak, Peygamberimizin, ‘insanların en hayırlısı
insanlara en faydalı olandır’ tavsiyesinden ha-
reketle elimizdeki tüm imkanları insanlık için
seferber ettik. Şimdiye kadar elimizdeki im-
kanları 159 ülke ve 12 uluslararası kuruluşla,
hatta yurtdışından temin ettiğimiz aşıların bir
kısmını ihtiyaç sahipleriyle paylaştık. Onay sü-
reçleri tamamlanmak üzere olan kendi aşımız
Turkovac’ı da tüm insanlığın, dostlarımızın,
kardeşlerimizin istifadesine sunacağız hiç en-
dişeniz olmasın” dedi.

Şahin ve Türeci'ye övgü

Konuşmasında Biontech aşısını geliştiren
Prof. Dr. Uğur Şahin ve Özlem Türeci’ye de-
ğinen Erdoğan, “Almanya’da yaşayan Türk
kökenli Uğur Şahin ve Özlem Türeci’nin geliş-
tirdikleri aşı sayesinde Kovid-19 ile mücade-
leye verdikleri destek bu süreçte milletimizi
gururlandıran bir başka gelişme olmuştur. Bu

değerli bilim insanlarımızın başarısı, yurtdışın-
daki vatandaşlarımızın yaşadıkları topluma
olan katkıları bakımından çok güzel bir örnek-
tir. Amerikan-İslam toplumunun da vakıf ve
dernekleriyle düzenledikleri yardım kampan-
yalarıyla, salgın döneminde ihtiyaç sahipleri-
nin yardımına koşmalarından millet
memnuniyet duyuyoruz” dedi.

Müslümanlar dışlanamaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerine şöyle
devam etti; “İnsanlık olarak Kovid-19 virüsü-
nün yanı sıra ondan tahrikkar, daha ölümcül
ve daha sinsi bir başka virüsle mücadele edi-
yoruz. Bu virüsün adı ‘İslam Düşmanlığı’ vi-
rüsüdür. Senelerce demokrasinin ve özlüğün
beşiği olarak örnek gösterilen ülkelerde bu
virüs çok hızlı bir şekilde yayılıyor. İslam düş-
manlığı ve yabancı karşıtlığı bugün artık siya-
seti esir aldı. Müslümanların günlük hayatını
zorlaştıran, devlet politikalarına yön veren,
sosyal barışı tehdit eden yıkıcı bir akıma dö-
nüşmüştür. Zihniyet itibariyle DEAŞ’tan hiç-
bir farkı olmayan bu ideolojik fanatizmin
farklı toplum katmanlarında kök saldığını gö-
rüyoruz. Birçok ülkede inancından, dilinden,
isminden veya kılık kıyafetinden dolayı Müslü-
manların ötekileştirilmesi artık sıradan vakalar
haline geliyor. Sizler bu atmosferi 11 Eylül
terör saldırısının akabinde bizzat yaşadınız,
bizzat tecrübe ettiniz. Sorumsuz siyasetçi
eliyle körüklenen nefret ikliminin toplumda
nasıl derin yaralar açabileceğine bizzat şahit
oldunuz. Ancak karşılaştığınız onca haksızlığa
ve ayrımcılığa rağmen hukuktan, meşrutiyet-
ten, demokratik siyasetten asla vazgeçmediniz.
Müslümanları ötekileştirmeye, düşmanlaştır-
maya çalışanlara cevabınızı içinde bulunduğu-
nuz topluma daha fazla katkı sunarak
verdiniz.” Örnek alınması gereken bir duruş
sergilendiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan, İslam düşmanlığıyla mücadele edildiğini

görerek bundan dolayı memnuniyet duydu-
ğunu belirtti.  Erdoğan “Türkiye olarak biz de
uluslararası platformlarda İslam düşmanlığı
ve hoşgörüsüzlükle mücadelede öncü rol üst-
leniyoruz. İslam İşbirliği Teşkilatı’ndaki bu
yöndeki çabaların başını çekiyoruz. Dinimize
ve Müslüman kardeşlerimize yönelen tüm
tehditleri ortadan kaldırmaya dair her türlü gi-
rişimi destekliyoruz. İslam düşmanlığıyla mü-
cadele konusunun Birleşmiş Milletler başta
olmak üzere tüm kuruluşların gündeminde tu-
tulması için çaba sarf ediyoruz” ifadelerini
kullandı.

ABD'de Türkler çoğalıyor

Gelecek süreçte Amerika’da bulunan Müslü-
manların federal ve eyalet düzeyinde daha fazla
siyasetçi çıkarmasını beklediğini belirten Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, “Sadece Türk kökenlilerin
sayısının 300 binlere yaklaştığı bu güçlü toplu-
luğa yakışanda budur. Amerikan toplumuna
yaptığınız katkıların Türk-Amerikan ilişkilerine

son derece olumlu yansımaları olduğunu da
bilmenizi isterim” diye devam etti.

Birlikte çalışmaktan yanayız

Erdoğan sözlerine şöyle devam etti; “Türkiye
ve Amerika Birleşik Devleti ilişkiler itibariyle
ortak değerlere, ortak çıkarlara ve köklü bir
geçmişe dayanan iki dost ve müttefik ülkedir.
Bazı konularda dönem dönem görüş ayrılık-
ları yaşasak da birçok bölgesel ve küresel me-
selede benzer tutum ve çıkarlara sahibiz.
Ekonomik açıdan da her geçen gün artan bir
işbirliği potansiyelimiz var. Salgına rağmen
ikili ticaret hacmimiz geçen yıl 20 milyar doları
aştı. Bu yılda 25 dolar seviyelerine ulaşacağız.
100 milyar dolar hedefine ulaşmak içinde ça-
lışmalarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz.
Başkan Biden’la haziran ayında Brüksel’de
gerçekleştirdiğimiz yapıcı görüşmede işbirliği-
mizi her alanda güçlendirmedik için birlikte
çalışma yönündeki kararlığımızı teyit ettik.”
DHA
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FETÖ bir terör örgütüdür
Türkiye karşıtı lobilerin yürüttüğü
habis faaliyetlere ve karalama kam-
panyalarına değinen Erdoğan “Bu
çevrelerin çabalarını akim bırakıl-
masında sizlerin çalışmaları büyük
önem taşıyor. Sizden PKK, YPG ve
FETÖ’nün gerçek yüzünü Amerikalı
dostlarınıza bıkmadan usanmadan
anlatmaya devam etmenizi bekliyo-
rum. Ne kadar büyük olursa olsun
hakikat güneşinin karşısında hiçbir
yalan duramaz. Takiye ve tedbir kı-
lıfı altında karanlık yüzlerini gizle-
meye çalışsalar da FETÖ’nün eli

kanlı bir terör örgütü olduğu artık
gün gibi ortadadır. Bizim görevimiz,
demokrasi ve insanlık düşmanı bu
çetenin mensuplarının hukuk ve
adalet önünde hesap vermelerini
sağlamaktır. Bunun yolu da birlik,
beraberlik ve dayanışma içinde hare-
ket etmekten geçiyor” ifadelerini
kullandı.    Erdoğan sözlerine “Bir
olacağız, iri olacağız, diri olacağız ve
beraber olacağız, kardeş olacağız,
ayrıyı gayrıyı bir tarafa bırakıp hep
birlikte inşallah Türkiye olacağız”
ifadeleriyle devam etti.

Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan,
Batı dünyasının
Müslümanlara karşı
daha adil olması
gerektiğini söyledi.



isTanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) öğretim üyesi
Prof. Dr. Celal Şengör, bir grup öğrenci tarafın-
dan protesto edildi. Şengör'ün açıklamalarıyla

ilgili tartışma sürerken İTÜ Kadın Dayanışması üyesi
bir grup, maden fakültesi önünde basın açıklaması
yaptı. Yapılan basın açıklamasında, "İTÜ 
rektörlüğü Celal Şengül'ün tacizini anlattığı 
videoyu paylaşmamız üzerine bir açıklama
gerçekleştirdi. Okuldaki soruşturma ve karar
alma süreçlerinin öğrencilere kapalı gös-
termelik komisyonlar tarafından değil,
içerisinde öğrencilerin ve okul bileşen-
lerinin de olduğu şeffaf, takip edile-
bilir ve denetlenebilir taciz önleme
birimleri tarafından sağlanma-
sını istiyoruz. Bizim üniversi-
temizde tacizin ve şiddetin
meşrulaştırılmasına
tahammülümüz yok"
denildi.
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B akanlık Bodrum Güvercinlik
RES (Rüzgar Enerji Santral-
leri) için üçüncü kez ÇED Ra-

poru veriyor.  Güvercinlik RES Projesi
için bu kez Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı
tarafından “ÇED olumlu” raporu veril-
mesi çevreciler tarafından hayretle karşı-
landı. Bodrum, Güvercinlik
Mahallesi'nde, İzin Tepe, Moralıncı
Tepe, Sivri Tepe, Ardıç Tepe, Yılanlı
Tepe, Düz Tepe, Denizgören Tepe ve
Kocasarnıç Tepe mevkiilerinde kurul-
ması planlanan Güllük Rüzgar Enerji
Santrali ve Enerji İletim Hattı Projesi
Muğla İdari Mahkmesi'nin 07.03.2018
tarih 2018/370 karar sayılı kararı ile iptal
edilmiş ve Danıştay tarafından onan-
mıştı. İkince kez alınan ÇED gerekli de-
ğildir kararına karşı tekrar Muğla İdare
Mahkemesi'nde dava açılmış ve
04.09.2019 tarih ve 2018/1558 Esas
2019/845 sayılı kararıyla tekrar iptal
edilmiş ve yine danıştay tarafından
onanmıştı.
Hal böyle iken adı geçen şirket üçüncü
kez bakanlığa başvurarak “ÇED olumlu
raporu” alınca, çevreciler yoğun tepki
gösterdi.

Geleceği karartamazsınız

Karara tepki gösteren vatandaşlar,
“Bodrum'u RES çöplüğü yapmak isti-
yorlar. Bodrum bir turizm kentidir ve bu
bölgede RES'lerin kurulması yanlıştır.
Bir avuç kar için Bodrum'un geleceğini
karartamazsınız” dedi. Diğer taraftan
Bodrum Çevre Platformu Sözcülerin-
den Ali Rıza Özer ise “Bodrum'da yine
adrese teslim bir proje daha görüyoruz.
Bu projenin hukuki bir değeri yok. Or-
tada iptale ilişkin mahkeme kararları var.
Bodrum Yarımadası, Ankara'dan verilen
izinle kuşatılmak isteniyor. Ortakent'in
TOKİ'ye verilmesi, Cengiz İnşaat'ın
Cennet Koyu'nu cehenneme çevirmesi,
Ali Ağaoğlu'nun sit alanlarında bir şehit
inşa etmesi, yine bakanlıktan izinle alı-
nan Bodrum'un geleceği için kaygı verici
kararlardır” ifadelerini kullandı.

Dava açacağız

RES'lerin Bodrum için lüzumsuz oldu-
ğunu da anlatan Ali Rıza Özer, “Güver-
cinlik'teki bu proje ile geleceğimizi
karartma peşinde düştüler. Buna asla
müsaade etmeyeceğiz. Çevremiz için

doğamız için Bodrum'un geleceği için
bu projeye dava açacağız” şeklinde 
konuştu.

Şirket kurnaz davranıyor

Çamlık, Kumköy, Pınarlıbelen, Yalı, Kı-
zılağaç, Güvercin ve Etrim Mahalle
Muhtarları ile köylülerin avukatlığını
yapan Av. Remzi Kazmaz ise projenin
inşası için yüklenici şirketin kurnazlık
yaptığını söyledi. Kazmaz, “İki kez bu
proje önümüze geldi tüm bilirkişiler bu
alanda RES olamayacağını çok açık
dille kaleme aldılar. Çed raporunda gös-
terilen proje Muğla Büyükşehir Beledi-
yesi 1/25000  nazım imar planları
incelendiğinde bu türbinler orman alanı
veya önemli doğa alanı olarak belirlen-
miş alanlar içerisindedir. Ve yine tarihi
ve kültürel varlıkların sit alanları içeri-
sinde kalmaktadır. RES'lerin bodruma
hiçbir yararı yoktur, kamu yararı bulun-
mamaktadır.Şirket kurnazca davranarak
türbin sayısını sekiz adede indirerek,
proje alanının ve bağlantı yollarının ta-
mamını devletin hüküm ve tasarrufu al-
tında bulunan orman alanlarından
oluşturmaktadır” dedi.

RES’LERIN HICBIR
YARARI YOK!

Bodrum’da 
Köylüler bu kez 
RES’ler (Rüzgâr 
Enerji Santralleri) için
toplandı. Bodrum Çevre
Platformu ve Köylülerin
Avukatı Remzi
Kazmaz’ın katıldığı
toplantıda RES şirketine
ve Bakanlığa karşı dava
açma kararı çıktı.
Konuya ilişkin konuşan
Kazmaz, “RES'lerin 
Bodrum'a hiçbir yararı
yoktur” dedi

Projenin halktan gizlendiğini ve
halka rağmen yapılmak istendi-
ğini de anlatan Kazmak, “ayrıca
bu konuda halkın tepkisinden kor-
kan şirket projeyi Güvercinlik-
Çamlık bölgesinde yapmasına
rağmen projenin adını Güllük ReS
olarak kullanarak, yanıltıcı ve al-
datıcı bir yol izleyerek projeyi
halktan gizlemektedir. Güvercinlik
ReS projesi teknik ve hukuki hata-
larla doludur. Zaten bu hatalardan
dolayı iki kez iptal edilen bu proje
için sadece sekiz türbin için dire-
tilmesini anlamakta zorlanıyoruz.
Kamuoyunda şirketin bu alan-
larda başka amaçlar için çalıştığı
ifade edilmektedir. Ranta dönük
projenin yaşam alanını koruyan
köylüler tarafından istenmemek-
tedir. Bu konuda üçüncü kez
muğla idare mahkemesine dava
açmak için karar aldık.” dedi.

Halktan 
gizliyorlar

Marmara Denizi
kaygı veriyor
ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcısı Doç. Dr.
Mustafa Yücel, Bilim-2 gemisinin yaptığı müsilaj incelemesinde
son bilgileri paylaştı. Yoğun olarak görülen müsilajın artık
kalmadığını söyleyen Doç. Dr. Yücel, " Haziran ayına göre şu an
oksijen azlığı daha da ciddileşmiş durumda" dedi

OrTa Doğu Teknik Üni-
versitesi (ODTÜ) araş-
tırma gemisi Bilim-2,

aylardır Marmara Denizi'nde müsi-
laj incelemesi yapıyor. Gemideki
bilim insanları elde edilen son veri-
leri paylaştı.  Son 10 gündür Mar-
mara Denizi'nde 110'dan fazla
istasyonda inceleme yapan bilim in-
sanları bu istasyondan örnekler aldı.
Son durumla ilgili bilgi veren Deniz
Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardım-
cısı Doç. Dr. Mustafa Yücel, " Hazi-
ran ayında özellikle yoğun olarak
gördüğümüz bu müsilaj tabakaları
şu an gözlemlenmiyor. Hem gözle
görülür değil hem de örnekleme ci-
hazlarımıza gelmiyor. Denizin içine
gönderdiğimiz kameralarla da as-
lında teyit ettik. Görünürde bir mü-
silaj kalmamış durumda.  Müsilajın
bir  göstergesi olan, çeşitli diğer veri-
ler de şu an müsilajın aktif olmadı-
ğını ve Marmara'dan neredeyse
tamamıyla ortadan kalktığını bizlere
gösteriyor. Bunu rahatlıkla söyleye-
biliriz" dedi. 

Oksijen azlığı yükseldi

Bu tespiti yaptıkları ancak iki sonu-
cun daha olduğunu belirten
Yücel,"Birincisi müsilajın ortadan
kalkması nasıl oldu diye sorarsanız.
İki şekilde olduğunu düşünüyoruz.
Üst tabakaya özellikle yığılı oldu-
ğunu bildiğimiz için önemli bir bö-
lümü Ege'ye taşınmış gibi
görünüyor. Çok Marmara'nın derin
bölgelerine müsilaj düşmemiş gibi
görünüyor. Ancak Ege'ye çıkmayan
kısmı muhtemelen yüzeyde bir oksi-
jen faturası keserek bakteriler tara-
fından çözülmüş, bozulmuş gibi
görülüyor. Şu andaki verilerimizle
bunu söyleyebiliriz. Tabi ki bunun ilk
sonucu bir oksijen faturası kesmiş
olması Marmara'ya. Haziran ayına
göre şu an oksijen azlığı daha da
ciddileşmiş durumda bazı bölge-
lerde. Özellikle İstanbul'un güneyi
de olan doğu Marmara'da, İzmit
Körfezi'nde oksijen azlığı çok ciddi
boyutlara ulaşmış durumda. 22
metreden sonra bir balığın girebile-
ceği kadar oksijen kalmamış du-
rumda. Bu Haziran ayında 30
metreydi. 28-30 metre gibi bir bant-
taydı. Bunda müsilajın bir rolü oldu-
ğunu düşünüyoruz" diye konuştu. 

Akdeniz suyu 
oksijen getiriyor

Olumlu olarak söylenebilecek tespit-
lerinin de olduğunu ifade eden
Yücel, "Diğer bölgelerde aslında dip
kesimlerde oksijen de gördük. Özel-

likle Güney Marmara  ve Batı Mar-
mara'da Akdeniz suyunu yeni bir
Akdeniz suyunun oksijen getirdiğini
bulduk. Bu da iyi bir haber tabii ki
müsilajın yaratacağı etkileri bir
nebze hafifletecektir. Gerçekten bu
yıl içerisinde müsilaj nasıl başladı,
nasıl çoğaldı ve nasıl yok oldu yapa-
cağımız analizlerle çok detaylı bi-
çimde ortaya koyma şansımız
olacak" dedi. 

Daha az balık olabilir

Balık yemenin sağlıklı olup olmadığı
ile ilgili ODTÜ Deniz Bilimleri Öğ-
retim Görevlisi ve Bilimsel Sefer Ko-
ordinatörü Dr. Hasan Örek ise
doğrudan bu konuda çalışma yap-
madıklarını söyleyerek," İlk bakışta
çok sağlıklı olmadığı görülüyor bun-
ların. Ancak bu tabi insan sağlığına
zararlı mı değil mi balıklar? Bunu
söylemek için daha ileri analizler
yapmak gerekiyor. Muhtemelen
benim kişisel görüşüm biraz daha
az balık olacak bu sene Marma-
ra'da. Ama sağlıklı mı değil mi ne
yazık ki onu şu anda bizim topladı-
ğımız verilerden söylemek mümkün
değil" diye konuştu. 

Canlıların yaşaması
zorlaşıyor

Oksijenin en az olduğu noktaların
körfezler olduğunu dikkat çeken
ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitü-
sü'nde araştırmacı olarak görev
yapan Dr. Öğretim Üyesi Mustafa
Mantıkçı ise, "İzmit Körfezi'nde ok-
sijensizlik zaten vardı. Yine 20-22
metreden, 25 metreden sonra yani
ara tabaka dediğimiz tabakada bir
oksijensizlik zaten vardı hala da
devam ediyor. Bütün Marmara ge-
nelinde devam ediyor. Körfezler
genel anlamıyla İzmit Körfezi,
Gemlik Körfezi, Bandırma Körfezi
gibi körfezlerde oksijen sıkıntısı 20-
25 metreden sonra  başlıyor. Canlı-
ların yaşamasını zorlaştıran
seviyelerde. Şu an oksijen ölçüyo-
ruz" şeklinde konuştu. ODTÜ
Deniz Bilimleri Enstitüsü Müdür
Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa Yücel
ise ,"Bu sefer de Bandırma Körfe-
zi'ni çok kötü durumda gördük özel
olarak. Mesela Gemlik Körfezi bir
miktar hani bir oksijen girişi gördük
ama Bandırma Körfezi ayrı bir sanki
izole bir su kütlesi gibi  görünüş çok
kötü, görüş çok az. Oksijen zaten az.
Aslında Marmara'yla ilgili planları-
mızı tabii ki entegre yapmamız gere-
kiyor. Bölgesel yerel olarak da ayrı
ayrı bakmamız gerekiyor. Bu sefer
kötüydü gerçekten" dedi.

ÇamlıCa’ya tam notÇamlıca 
Kulesi’nde,

Gaziler Günü 
nedeniyle 

50’ye yakın 
gazi bir

araya geldi.
Manzarayı

görenler, 
Çamlıca

Kulesi’ne tam
not verdi

Türkiye Büyük Millet Meclisi
tarafından 19 Eylül 1921’de
Mustafa Kemal Atatürk’e ‘gazi’

unvanının verildiği günün yıl dönümü ola-
rak kutlanan ‘Gaziler Günü’ nedeniyle
Güngören Belediyesi 50’ye yakın gazi ve ya-
kınını Çamlıca Kulesi’nde ağırladı.
Kule’nin restoranında manzara eşli-
ğinde kahvaltılarını yapan gaziler,
Güngören Belediye Başkanı Bünya-
min Demir ve Güngören Kaymakamı
Zeyit Şener ile bir araya geldi. Çam-
lıca Kulesi’ni ilk kez gören gaziler, ku-
leye tam not verdi. Kıbrıs Barış
Harekatı’na katılan aynı zamanda hat
sanatçısı da olan 68 yaşındaki Fikri
Demirbaş, kuleyi çok beğendiğine
dikkat çekerek, “Burası harika bir yer.
İstanbul ayaklarınızın altında. Boğaz
köprüsünü görmek çok güzel, yüksek-
lik korkum yok. Ülkemize sağlık, mut-

luluk, huzur ve refah diliyorum” dedi.

2 yıl tedavi gördüm

Metrobüslerde hamile kadınlara ve gazilere
yer verilmesinin yazılarla belirtilmesi gerekti-
ğini isteyen Demirbaş, “Kıbrıs Barış Hareka-
tı’na çıktığımızda yanımızdaki

arkadaşlarımız şehit düştü. Biz hayata
devam ediyoruz ama psikolojik olarak çok
yıprandık. 2 yıl psikolojik tedavi gördüm” ifa-
delerini kullandı.

Büyük zorluklar çektik

Kıbrıs Barış Harekatında paraşütçü ko-
mando olduğu için ilk hedefin kendileri
olduğunu söyleyen 67 yaşındaki gazi
Zeki Şanlı ise, “Orada aylarca kaldık.
Çok büyük zorluklar çektik. Yeşil elbisele-
rimiz bembeyaz oldu. Toprağın içinde
yaşıyorduk. Hayatımda görmediğim zor-
lukları hep orada gördüm. Allah’a şükür
sağ ayağımda ufak bir yara aldım ancak
beni engellemiyor. Arkadaşlarımız gözle-
rimizin önünde şehit oldu. Psikoloji kal-
mıyor, ne zaman vurulacağım diye
düşünüyorsun. Kısmet ki sağ salim dö-
nebildik. Eşim, olmazsa ben de olmam”
diye konuştu.

Celal Şengör protestosu
İtfaiyeciler
Taksim’deİtfaİye teşkilatı'nın

307. kuruluş yıl dönümü
nedeniyle taksim Meyda-

nı'nda etkinlik düzenlendi.
Kadın itfaiyecilerin de katıl-

dığı etkinlikte, en eski itfai-
yecilerden olan

tulumbacılar nara atıp, mani-
ler söyledi. İtfaiye teşkilatı'nın

307. kuruluş yıl dönümü nede-
niyle 20 - 25 eylül tarihleri ara-

sında yapılacak itfaiye haftası
etkinliklerinin açılışı taksim Meyda-

nı’nda yapılan törenle başladı. Cumhuri-
yet anıtı'na çelenk sunumunun ardından

saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla
başlayan törene İstanbul Büyükşehir Belediyesi

(İBB) İtfaiye Dairesi Başkanı Remzi albayrak ve İBB
Zabıta Daire Başkanı engin Ulusoy ve çok sayıda itfai-

yeci katıldı. Kadın itfaiyecilerin çokluğu dikkat çekerken
tulumbacılar İstiklal Caddesi’nde nara atıp, maniler söyleye-

rek yürüyüş yaptı. Vatandaşlar etkinliği ilgiyle izleyip alkış tuttu. 



İ stanbul Büyükşehir Belediyesi
(İBB) ve Yapı Kredi Kültür
Sanat Yayıncılık (YKKSY) iş

birliğiyle, 21 Eylül 2021-27 Şubat
2022 tarihleri arasında sanatseverle-
rin beğenisine sunulacak ‘BURASI’
sergisi öncesinde basın toplantısı
düzenlendi. Adını, Füsun Onur’un
1993 tarihli aynı adlı yapıtından
alan serginin görüleceği Beyoğlu
Galatasaray’daki Yapı Kredi Kültür
Sanat Merkezi’nde düzenlenen top-
lantıda konuşan İBB Başkanı
Ekrem İmamoğlu, İBB ve YKKSY
arasındaki iş birliğinden duyduğu
memnuniyeti dile getirdi. İstanbul’a,
ekoloji ve kent çevresinden yeniden
bakmayı teşvik eden bir sergi olaca-
ğını belirten İmamoğlu, şunları söy-
ledi: 

Atatürk kitaplığı kaynak oldu

“Gerçekten çok kıymetli ve bütün
İstanbulluların bunu hissetmesini
diliyorum. İçinde çok dersleri barın-
dıran, kaygılandıran ve içine çeken,
geçmişinden bugüne ve yarına
dönük mesajları olan, kıymetli bir
sergi. Sergide, belediyemizin Kent
Müzesi koleksiyonlarımızdan ve
Atatürk Kitaplığı arşivimizden bir-
çok seçkiyi belki ilk defa görecek İs-
tanbullular ve değerli katılımcılar.
Aynı zamanda çok değerli çağdaş
sanat eserleriyle de bir arada sunul-
ması, gerçekten iyi bir deneyim ya-
şatıyor diyebiliriz. Tarihinin ve
bugünün simgeleri üzerinden İstan-
bul'un doğal çevre açısından yaşa-
dığı travmaları da hissettiren bir
sergi. Bu anlamda İstanbul’un ta-
rihsel, kültürel, politik dönüşümle-
rine tanıklığını burada hep birlikte
hissedebiliriz diye düşünüyorum.
Az önce yaptığım gezide, bu duygu-
ların tümü bende var oldu diyebili-
rim.”

İnsanı temel almak gerek

“Sanat hayatta karşımıza çıkan, bizi
yüzleştiren, sorunların kaynağını
daha açık olarak anlamaya, hisset-
meye ve çözüm yollarına katkı
sunan önemli bir kavram” diyen
İmamoğlu,  “Sanatçılar, günlük ha-
yatta ıskaladığımız ne varsa, kaçıra-
bildiğimiz, hatta yabancılaştığımız
konularda aydınlanmamızı ve far-
kındalık geliştirmemizi sağlıyor. Do-
layısıyla sanatın bu bölümünden

zaten uzaksanız, o hataları hayat
boyu yapmaya devam edersiniz.
Ama bu boyutuyla sanatla buluşu-
yorsanız -ki buluşturmak da bizlerin
ve YKKSY gibi kurumların sorum-
luluğu- o zaman bence toplumsal
gelişime de bu yönüyle farkındalığa
da sorumluluk almaya da büyük
katkı sağlıyor. Bu noktada, özellikle
iklim krizinin etkilerini güçlü bir bi-
çimde yaşadığımız bu dönemde, bu
ortamda, deprem riskiyle karşı kar-
şıya kaldığımız bu kentte, hatta ne
yazık ki vahşi bir şehirleşmenin, be-
tonlaşmanın arasında, yaşamın sı-
kıştığı bu dönemde gerçekten
İstanbul'u, çevreyi ve özellikle insanı
temel alan yeni bir bakışla ele alma-
mız, bu yönde geliştirmemiz ve bu
bakışla kent planlamasını yapma-
mız gereken bir dönemdeyiz. Bunun
çok önemli olduğunu belirtmek isti-
yorum” ifadelerini kullandı.

Birlikte güzelleştireceğiz

Kentin tarihsel ve kültürel mirasına
sahip çıkmanın da sorumluluk alan-
larında olduğunu vurgulayan İma-
moğlu, “Aynı zamanda bu şehrin bir
hoşgörü kenti, farklılıklarıyla zen-
ginleşen ve saygının en güzel örnek-
lerinin sunulduğu İstanbul'u belki
de yeniden keşfetmek ve bu duygu-
ların üzerinden kenti geliştirmek ve
geleceğe taşımak sorumluluğunu da
hatırlatmak isterim. Geçmişimizden
bu kentin genlerine işlemiş değerle-
rinden yola çıkarak, özellikle kenti-
mizin prensiplerini de
olgunlaştırırken daha umutlu, daha
adil, daha yeşil ve de özellikle -21.
yüzyıl için çok kıymetli bir kavram-
daha yaratıcı ve bir geleceği de hep
birlikte var etmek zorundayız. İstan-
bul Büyükşehir Belediyesi olarak,
şehrimizin bu kültür, sanat dünya-
sını zenginleştirecek projeler geliştir-
meye de bu anlamda büyük önem
veriyoruz. Gerek yerel, gerek ulus-
lararası ölçekte kıymetli kültür,
sanat etkinliklerinin İstanbul'da bir
buluşma noktası olduğu, böylesi bir
kentte nicelerini hem İstanbulluya
hem de ziyaret eden milyonlarca
misafirine sunmak çabası içerisin-
deyiz. Ve bunu tüm paydaşlarımızla,
halkımızla, sivil toplum kuruluşları-
mızla, özel ve kamu kuruluşları-
mızla el ele vererek yapmak
istiyoruz. Bu süreci beraberce güzel-

leştireceğimizi ve geliştireceğimizi
biliyoruz. Ve özellikle yönetişim mo-
delimizin en önemli prensibinin
ortak akıl olduğu bir süreçte, bi-
zimle bu güzel iş birliğini sağlayan
değerli kurumumuz YKKSY’ye ve
emeği geçen herkese çok teşekkür
ediyorum” dedi. 

Serginin içeriğine ne var?

YKKSY Genel Müdürü Tülay
Güngen de konuşmasında, Türki-
ye'de ve İstanbul'da iklim krizini ve
çevre sorunlarını şiddetle hisset-
meye başladıklarını belirtti. Güngen,
serginin içeriğini, “Bu nedenle de
sergimizde; İstanbul'un havasını,
suyunu, ağacını, hayvanını, bahçe-
sini, parkını kent yaşamının paydaş-
ları olarak dikkatimize getirmeye
çalıştık. Kent ve doğa ilişkilerini, İs-
tanbul'la ilgili kültür ve sanat eserleri
üzerinden sunmaya çalıştık sizlere.
Sergimiz, İBB Kent Müzesi koleksi-
yonu ve Atatürk Kitaplığı arşivlerin-
den seçilmiş, İstanbul’un doğasıyla
ilgili imgeler ve İstanbul'un tarihinde
doğa temsillerine bir yandan dikkat
çekerken, öte yandan çağdaş sanat
yapıtlarıyla da İstanbul'un bugü-
nüne ışık tutuyor, bizim dikkatimizi
oraya da çekiyor. Ve güncel doğa ve
çevre çalışmalarını da bu eserlerin
vurguladıkları sorunları ve sorunları
da bizim dikkatimize getiriyor” söz-
leriyle aktardı. 

Toplantı öncesi sergiyi gezdi

“Burası, bütün sergilerde olduğu
gibi, izleyicilerin katılımıyla gerçek
anlamını bulacak ve amacına ulaşa-
cak diye düşünüyoruz” diyen Gün-
gen, “Bu nedenle doğaseverleri,
sanatseverleri, İstanbulluları kenti-
mizi ziyarete gelenleri, yeni bir kent
ekosistemini düşünmeye, kent eti-
ğine dikkat etmeye ve bunun ne an-
lama gelmesi gerektiğini düşünmeye
davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.
Güngen, sergiye katkılarından do-
layı İBB’ye, sanatçılara ve sergi için
emek harcayan herkese teşekkürle-
rini sundu. Toplantıda; İBB Genel
Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ile
sergi küratörü Kevser Güler de birer
konuşma yaparak, sanatseverlere,
etkinlikle ilgili detaylı bilgiler verdi.
İmamoğlu, basın toplantısı önce-
sinde sergiyi, Güngen ve
Güler’in rehberliğinde gezdi.
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İBB ile Yapı Kredi Kültür Sanat iş birliğiyle, 21 Eylül 2021-27 Şubat 2022 tarihleri arasında sanatseverlerin
beğenisine sunulacak ‘BURASI’ sergisi öncesinde basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda konuşan İBB Başkanı
Ekrem İmamoğlu, sergide İstanbul’a; ekoloji ve kent ilişkisi açısından bakıldığını belirterek, “İBB olarak,
şehrimizin kültür-sanat dünyasını zenginleştirecek projeler geliştirmeye büyük önem veriyoruz” dedi

ÇEVRE ve HUKUKİ HAKLARIMIZ

Utku KIZILTAN
utkukiziltan@gmail.com 

Ç evre Biliminin Ortaya Çıkışı: Çevre so-
runları ve çevre bilimi diğer bilim dalla-
rıyla kıyaslandığında yeni bir bilim

dalıdır. Ancak çevre sorunlarına insan ilgisi çok
eski tarihlere dayanır. M.Ö. 389-332 yıllarında
yaşayan Aristokles'in yayınladığı eserlerde çevre
ile ilgili önemli görüşlere yer verilmektedir. Rö-
nesans döneminde Kopernik ve Kepler'in dünya-
nın yuvarlak olduğunu iddia etmeleri ve diğer
gezegenler gibi güneşin etrafında döndüğünü
söylemeleri bilim adamları tarafından kabul 
görmüş bilimsel araştırmaları başlatmıştır. 1620
yılında mikroskobun icat edilmesi gözle görülme-
yen canlıların incelenmesi imkanını da 
doğurmuştur.

Charlis Darwin Tahiti, Glapagos, Zellanda ve
Azor Adalarında bitki örtüsü doğal hayat üzerine
araştırma yapmış, kara-deniz canlıları arasın-
daki bağlantı ve ilişkileri ortaya koymuştur.
Alman biyolog Heckel 1866 yılında ekolojinin,
biyolojiden ayrılmasını ve ayrı bir bilim dalı ola-
rak araştırılmasını istemiş, bu görüş 1900'lü yıl-
larda kabul görmüştür. İngiliz bilim adamı
Tansley 1935 yılında ilk defa "ekosistem" terimini
kullanmıştır. 1960-1970 yılları arasında dün-
yada çevre ile ilgili pek çok kitap ve makale 
yayınlamış, 1970 yılı Doğa Koruma Yılı ilan
edilmiştir. 1972 yılında BM tarafından Stok-
holm'de ilk "Uluslararası Çevre Konferansı" 
düzenlenmiş, aynı nitelikte konferanslar 1982'de
Kenya başkenti Nairobi, 1992 yılında Brezil-
ya'nın Rio de Jenero şehrinde, 1997 yılıda 
Japonya'nın Kyoto kentinde, 2000 yılında 
Hollanda'nın Lahey şehrinde tekrarlanmıştır.
Bütün bunlara rağmen biz insanlar hala dünya-
mızı kirletmeye, topraklarımızı, ormanlarımızı
yok etmeye devam ediyoruz. 

Bu ay bir çok ilde, ilçede, karada ve deniz-
lerde çevre temizliği etkinliği yapılmış o sahil-
lerde, ormanlarda yapılan kirliliği gördükçe
ağlamak hissi yaşamışızdır. Hele ki Belediyemi-
zin Göl kıyısı temizliğinde. O gölün suyunu 
içiyoruz, yemek yapıyoruz, yüzümüzü yıkayıp
dişlerimizi fırçalıyoruz.  Sevgili Okurlarımız bu
konuya bir kaç hafta devam etmek istiyorum.
Son yıllarda yaşadığımız seller, fırtınalar, orman
yangınları konuyu hep gündemde tutmamızı 
gerektiriyor. Sağlıklı Kalmanız Dileklerimle.

DAMGA GAZETESİ

VEFAT VE
BAŞSAĞLIĞI

Gazetemiz yazarlarından Mehmet Ekmen
önceki akşam Selimpaşa'daki evinde geçirdiği kalp 

krizi sonrasında kaldırıldığı Selimpaşa Devlet 
Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. 

Merhumun cenazesinin Batman'da toprağa 
verileceği öğrenildi. 

Damga Gazetesi ailesi olarak Ekmen'e Allah'tan 
rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır diliyoruz.

Son yılların en önemli
konusu çevre

ıstanBul kultur
sehrı olacak

Sergiye dair
“BURASI” sergisinde; İBB müze koleksiyonu ile
Atatürk Kitaplığı koleksiyonlarından yapılan bir
seçki, çağdaş sanatçıların üretecekleri yapıtlarla bir-
likte sergilenecek. İBB arşiv ve koleksiyonlarından,
İstanbul bağlamında kent, çevre ve doğa ile ilgili re-
simler, hat çalışmaları, haritalar, fotoğraflar, albüm-
ler, gazeteler, dergiler dahil çeşitli yayınlar ile kentin
farklı tarihsel dönemlerinden günlük yaşama dair
parçalardan oluşan bir seçkinin yer alacağı sergide,
ayrıca, çağdaş sanatçıların kent bağlamında ekoloji
ve çevre adaleti temalarını çeşitli perspektiflerden
yorumlayarak ürettikleri yapıtlar da sergilenecek.

Beylikdüzülü kadınlar
pedal çevİrdİ
Beylikdüzü’ndeki kadınlar, bisiklet kullanımının artması
ve kadın hakları konusunda farkındalık oluşması ama-
cıyla ‘Süslü Kadınlar Bisiklet Turu’ etkinliğinde bir
araya geldi. Beylikdüzü Belediyesi’nin desteğiyle
“Dünya Otomobilsiz Kentler Günü” nde gerçekleşen
etkinlik 151 şehir ve 30 ülkede eş zamanlı olarak düzen-
lendi. 30 ülke ve 151 şehirde bisiklet kullanımını artır-
mak ve bisiklet kullanıcıları için güvenli ulaşım
altyapısının oluşturulmasına dikkat çekmek amacıyla
bu yıl dokuzuncusu düzenlenen ‘Süslü Kadınlar Bisik-
let Turu’nun Beylikdüzü ayağı, Yaşam Vadisi’nde ger-
çekleşti. Beylikdüzü Belediyesi’nin desteğiyle
düzenlenen organizasyonda gönüllü kadınlar etkinliğe,
süsledikleri bisikletlerle destek verdi. Etkinlik kapsa-
mında konuşma yapan Beylikdüzü Belediyesi Meclis
1.Başkanvekili Serdal Mumcu katılan herkese teşekkür
ederek, Beylikdüzü Süslü Kadınlar Bisiklet Turu Orga-
nizatörü Özgen Kaplan’a çiçek takdim etti.

İMAMOĞLU
KARARLI
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G uterres, BM 76. Genel Kurulu
öncesinde Associated Press
haber ajansına değerlendirme-

lerde bulundu. Muhtemel bir yeni soğuk
savaş uyarısında bulunan Guterres,
büyük ve son derece etkili olan iki ülke
arasındaki sorunlar gezegenin geri kala-
nına yayılmadan önce Çin ve ABD'den
tamamen kötü olan ilişkilerini onarma-
ları çağrısı yaptı. Guterres, insan kaynak-
ları, ekonomi, çevrim içi güvenlik ve
Güney Çin Denizi'nin egemenliği konula-
rında devam eden siyasi çatlaklara rağ-
men dünyanın iki büyük ekonomik
gücünün iklim konusunda iş birliği ve ti-
caret ile teknoloji üzerine daha güçlü gö-
rüşmeler yapması gerektiğini söyledi. Ne
yazık ki bugün sadece karşılıklı cepheleş-
meler olduğuna dikkati çeken Guterres,
iki güç arasında işlevsel bir ilişki kurul-
ması gerektiğini vurguladı. Guterres, iki
ülkeye, uluslararası toplumda yapıcı iliş-
kiler olmadan çözülemeyecek ve çoğun-
lukla süper güçler arasında olan yeni tip
koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılama,
iklim değişikliği ve diğer birçok küresel
zorlukları ele almaları çağrısı yaptı.Rakip
jeopolitik ve askeri stratejilerin "tehlikeler"
teşkil edebileceği ve dünyayı bölebileceği
uyarısında bulunan Guterres, bu başarı-
sız ilişkinin onarılması gerektiğini söyledi.

Soğuk Savaş olmamalı

Guterres, İkinci Dünya Savaşı'ndan
sonra Doğu ve Batı Bloklarının dünyada

oluşturduğu gerginliğe atıfta bulunarak
"Geçmiştekinden daha farklı ve muhte-
melen daha tehlikeli ve yönetilmesi daha
zor olacak bir soğuk savaştan ne yapıp
edip kaçınmamız gerekiyor." ifadesini
kullandı. Yeni bir soğuk savaşın çok daha
tehlikeli olabileceğine dikkati çeken Gu-
terres, Sovyetler ve ABD nefretinin net
kurallar belirlediğini ve tarafların nükleer
imha riskinin bilincinde olduğunu anım-
sattı. Guterres, "Şimdi bugün her şey
daha istikrarsız ve geçmişte kriz yönet-
mek için var olan tecrübe bile artık yok."
dedi. Avustralya'nın, ABD ve İngiliz tek-
nolojisiyle nükleer enerjili denizaltı inşa
etme planına ilişkin de Guterres, "Daha
karmaşık bir bulmacanın sadece bir par-
çası... Bu, tamamen Çin ve ABD arasın-
daki kötü ilişki." değerlendirmesinde
bulundu.

Afganistan meselesi

Genel Sekreter Guterres, dünya liderleri-
nin bu hafta karşılaşacağı 3 önemli başlı-
ğın, kötüye giden iklim krizi, hala devam
eden salgın ve Afganistan'ın belirsiz gele-
ceği olduğunu ifade etti.BM'nin yeni Af-
ganistan'daki rolüne dair sorulara atıfta
bulunan Guterres, BM'nin dahlinin söz
konusu ülkede birdenbire kapsayıcı bir
hükümet kurulacağına, tüm insan hakla-
rına saygı duyulmasını, Afganistan'da
bundan böyle terörist olmamasını ve
uyuşturucu trafiğinin duracağını garanti-
leyeceğine inanmanın "bir fantezi" olaca-

ğını vurguladı. Guterres, ABD ve diğer
birçok ülkenin, Afganistan'da binlerce
asker bulundurduğunu ve trilyonlarca
dolar harcadıklarını ancak ülkenin sorun-
larını çözemediklerini dile getirdi. BM'nin
kısıtlı kapasitesi ve sınırlı bir nüfuzu ol-
masına rağmen Afganlara insani yardım
sağlanmasına yönelik çabalarda önemli
bir rolü olduğunu kaydeden Guterres,
BM'nin Taliban'ın dikkatini, özellikle de
kadın ve kız çocukları için insan hakla-
rına saygı gösteren kapsayıcı bir hüküme-
tin önemine dikkat çektiğini belirtti.
Guterres, "Taliban'ın liderliğindeki farklı
gruplar içinde çok net bir iktidar kavgası
var. Durum henüz netlik kazanmadı." ifa-
delerini kullanarak bu durumun uluslar-
arası toplumun Taliban ile ilişkiler
kurması için nedenler biri olduğuna işa-
ret etti.

BM ile ABD ilişkileri

Guterres, New York'ta yarın başlayacak
ve ABD Başkanı Joe Biden'ın ilk kez baş-
kan olarak hitap edeceği 76. BM Genel
Kurulu Görüşmelerini de değerlendirdi.
Biden'ın iklim konusunda küresel bir ça-
lışma yapılmasına dair sözünü anımsa-
tan Guterres, BM ve Biden
yönetimindeki ABD arasındaki ilişkide
tamamen farklı bir ortam olduğunu ifade
etti. Guterres, BM'nin önceki ABD yöne-
timiyle işlevsel bir ilişkinin sürdüğünden
emin olmak için her şeyi yaptığını ve bu-
nunla gurur duyduğunu kaydetti.
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İngiltere'de düşünce
kuruluşu, ülkenin uzun

vadeli ekonomik
durgunluğa yol açabile-

cek "bebek kıtlığı" ile
karşı karşıya olduğu
uyarısında bulundu

Sosyal Piyasa Vakfının (SMF) çalışmasına
göre, İngiltere ve Galler'deki doğum oranı,
1964'te kadın başına düşen çocuk sayısının

ortalama 2,93 olduğu zirveye ulaştı. Ancak geçen yıl, bu
sayı 1,58'e düşerek, nüfus oranını sabit tutmak için gere-
ken 2,1'in altında kaldı. Hatta oran, İskoçya'da 1,29'a
kadar geriledi. Bu durumun ileride çalışma çağındaki

yetişkin sıkıntısına yol açacağı uyarısında bulunulan ra-
porda, "Şu anda her 10 çalışandan yaklaşık 3'ü 65 yaş
üstünde. Ancak gelecek 10 yılda bu oran 3,5'e yüksele-
cek ve 2060'larda da sayı 4'e çıkacak." ifadesi kullanıldı.
İngilizlerin dörtte birinin 2050 yılına kadar 65 yaşın üze-
rinde olacağı tahminine yer verilen raporda, "Çalışan
nüfusun daha düşük ve ekonomik desteğe ihtiyaç

duyan kesimin daha yüksek olduğu bu kombinasyon,
ekonominin üretim kapasitesi üzerinde açıkça olumsuz
bir etki yapacaktır." değerlendirmesi yapıldı. "Bebek kıtlı-
ğının" uzun vadeli ekonomik durgunluğa yol açacağı
uyarısında bulunulan raporda, doğumların artırılması
için Fransa gibi bazı ülkelerde ebeveynlere doğrudan
teşvik ödemesi yapıldığına dikkat çekildi.

İngiltere için bebek kıtlığı uyarısı!

CIN VE ABD’YE
UYARI GELDI
CIN VE ABD’YE
UYARI GELDI
CIN VE ABD’YE
UYARI GELDI
CIN VE ABD’YE
UYARI GELDI
CIN VE ABD’YE
UYARI GELDI
CIN VE ABD’YE
UYARI GELDI

Fransa Mali’den gitmiyor
Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, Rus güvenlik şirketi Wagner ile Mali arasında anlaşma
imzalanacağı iddialarına tepki göstererek Fransa'nın Mali'den gitmeyeceğini söyledi

Fransız basınında çıkan haberlere
göre, Parly, 1000 Rus paralı askerin
Mali'ye gönderileceği iddialarının

ardından bu ülkeye ziyarette bulundu. Malili
mevkidaşı Albay Sadio Camara ile görüşme-
den basına açıklamalarda bulunan Parly, Ma-
lili yetkililerin Wagner konusundaki duruşunu
netleştirmek amacıyla bu ziyareti düzenlediğini
kaydetti. Fransa Savunma Bakanı Parly, paralı
askerlerle aynı yerde bulunmayacaklarının al-
tını çizerek, Barkhane operasyonunda sayıyı
azaltsalar bile Fransa'nın Mali ve Sahel'deki
çabalarının devam edeceğini dile getirdi.Parly,
"Fransa (Mali'den) gitmiyor. Sahel'deki güven-
lik güçlerini desteklemeye devam edecek." ifa-
desini kullandı.

1000 Rus paralı asker

Amerikan basınında, Mali'de darbenin ardın-

dan kurulan asker ağırlıklı geçiş hükümeti ile
Rus Wagner grubunun, Mali ordusunun eği-
timi ve üst düzey yetkililerin korunmasını ön-
gören anlaşma imzalamak üzere olduğu iddia
edilmişti. Haberde, yaklaşık 1000 paralı aske-
rin, Mali'ye gidebileceği ve buna karşılık aylık
10,8 milyon dolar ödeme yapılacağı öne sü-
rülmüştü. Fransa Savunma Bakanı Parly, bu
iddialara, "Eğer Malili yetkililer, Wagner gru-
buyla böyle bir anlaşma imzalayacak olursa
bu durum endişe verici olmasının yanı sıra
Sahel ülkelerini desteklemek için yıllardır yap-
tığımız ve yapmayı planladığımız her şeyi an-
lamsız kılar." ifadeleriyle tepki göstermişti.
Mali Başbakanı Choguel Kokalla Maiga da
iddiaları yalanlamayarak "Ortaklarımız bazı
alanlardan çekilme kararı aldığında ve yarın
çekildiklerinde ne yapacağız? B planımız ol-
masın mı?" ifadesini kullanmıştı.

Avrupa Ordusu
gündemde yok

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu söz-
cülerinden Nabila Massrali, günlük
basın toplantısında, son dönemde ye-

niden tetiklenen "Avrupa ordusu" kurma fikrinin
hayata geçirilmesi için çalışma olup olmadığına
yönelik soruyu yanıtladı. Son günlerdeki tartış-
malarda Avrupa'nın daha bütünleşik ve daha et-
kili bir savunma sistemi kurması ihtiyacının
vurgulandığını hatırlatan Massrali, "Bir Avrupa
ordusu şu an için gündemde değil. Mevcut çalış-
malarımız daha çok üye ülkelerin kapasitelerinin
geliştirilmesine, savunma sanayilerinin güçlendi-
rilmesine ve ortaklarımızla çalışmalarımızın artı-
rılmasına yönelik." dedi. Massrali, yıl sonunda
taslağının, Mart 2022'de son halinin ortaya çık-
ması beklenen AB'nin "Stratejik Pusula" adlı bel-
gesinde Avrupa'nın kendi güvenliği için nasıl
sorumluluk alacağına yönelik çalışmaların da yer
bulacağını söyledi. AB'nin kendi güvenliği için
başta ABD olmak üzere bağımlılıktan kurtulması
için bir Avrupa ordusu kurulması fikri son dö-
nemde yeniden gündeme getirildi. Özellikle NA-
TO'nun Afganistan'dan çekilmesi sonrasında
ortaya çıkan tahliye krizi ve Avustralya'nın Fransa
ile 50 milyar avroluk denizaltı anlaşmasını iptal
ederek ABD ve İngiltere ile ittifak kurması bu fikri
yeniden tetikleyen faktörler oldu.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Çin ve ABD'ye, "soğuk
savaş" uyarısında bulunarak tamamen kötü olan ilişkilerini onarmalarını istedi

Kovid-19’a karşı aşılama
Guterres, ülkelerin, küresel ısınma ve tüm ül-
kelerdeki insanların Kovid-19'a karşı aşılandı-
ğından emin olunması konularında birlikte
çalışmayı başaramadığını söyledi. Küresel
güçler arasında, Kovid-19 ile ilgili etkili bir iş
birliği açısından gerçek anlamda bir ilerleme
sağlanamadığına dikkati çeken Guterres,
iklim konusundaki faaliyetlerin yavaşladığını
ve bu faaliyetlere yeniden ivme kazandırıl-
ması gerektiğini belirtti. Guterres, ülkesi olan
Portekiz'in halkının yüzde 80'i aşılanırken bir-
çok Afrika ülkesinde halkın yüzde 2'sinden
azının aşılanmasının "kabul edilemez" oldu-
ğunu vurguladı. Virüsü yok etme açısından
bakıldığında bunun ahmakça olduğuna dik-
kati çeken Guterres, Latin Amerika, Asya ve
Afrika'ya atıfta bulunarak virüsün Küresel

Güney'de orman yangını gibi yayılmayı sür-
dürmesi durumunda daha çok mutasyon ola-
cağını söyledi. Guterres, G20 ülkelerine,
küresel bir aşılama planı için şartları oluştur-
maları çağrısında bulundu. Zengin ve geliş-
miş ülkelerin sorunların çözülmesi için orta
gelirli ve gelişmekte olan ülkelere nazaran
daha fazla gayrisafi yurt içi hasıla harcayabil-
diğine dikkati çeken Guterres, bu durumun
ne Kovid-19 aşısı ne de salgından kurtulmaya
yönelik bir yardım almayan ülkelerde güveni
zedelediğini belirtti.Guterres, kuzeydeki geliş-
miş ülkeler ile güneydeki gelişmekte olanlar
arasındaki uçurumun "küresel güvenlik ve ül-
keleri iklim değişikliğiyle mücadele için bir
araya getirme kapasitesi açısından oldukça
tehlikeli" olduğunu söyledi.

Dünyanın en cömert ülkesiyiz
TBMM Başkanı Mustafa
Şentop, "Dünyanın en zengin
ülkesi değiliz ama en cömert

ülkesiyiz. Türkiye en çok mülteciyi barın-
dıran ülke. 4 milyonun üzerinde kayıtlı Su-
riyeli yaşıyor.  Türkiye'de, son birkaç aydır
değil, 10 yıldır yaşıyor" dediTBMM Baş-
kanı Şentop, İspanya ziyareti kapsa-
mında, Global International Relations
Center’da (IE), farklı düşünce kuruluşla-
rından uzmanlar ile IE’nin hocalarından
ve öğrencilerinden oluşan grupla bir araya
geldi. Şentop, Türkiye’nin en çok yardım
eden ülke olduğunu belirterek, "Dünyanın
en zengin ülkesi değiliz ama en cömert ül-

kesiyiz. Türkiye en çok mülteciyi barındı-
ran ülke. 4 milyonun üzerinde kayıtlı Suri-
yeli yaşıyor  Türkiye'de, son birkaç aydır
değil, 10 yıldır yaşıyor. Türkiye bu insan-
lara, kendi topraklarında yaşamayacak
hale gelen bu insanlara, kendi vatandaşla-
rına sağladığı imkanların hepsini tanıyor,
eğitim ve sağlık dahil olmak üzere. Bu sı-
ğınmacıların yüzde 70’ten fazlası kadınlar
ve çocuklar. Göç ve sığınmacı konusu sa-
dece Türkiye’nin değil tüm dünyanın so-
runu ve sorumluluğu. Buna yol açan işleri
yapan da Türkiye değil. Afganistan’ı, Suri-
ye’yi, Irak’ı biz karıştırmadık. Karışma-
sında bizim hiç etkimiz yok. Burada çıkan

sorumluluğu Türkiye üstleniyor" diye ko-
nuştu. 

Türkiye'nin önemi değişmez

TBMM Başkanı Şentop, açıklamalarının
ardından akademisyenlerin sorularını ce-
vaplandırdı. Türkiye’nin değişen dünya
düzeninde nasıl bir rol oynayacağının so-
rulması üzerine Şentop, "Dünya şartları,
paradigmalar, düşünceler değişiyor; ama
Türkiye’nin önemi değişmiyor. Bu bir ta-
raftan jeostarateji ile ilgili. Türkiye’nin bu-
lunduğu coğrafya gözardı edilebilecek bir
coğrafya değil. Bütün sorunlar ve bu so-
runların çözümleri orada tartışılıyor. Her-

kes de orada. 'Doğu Akdeniz' deyince her-
kes geliyor. 'Suriye', 'Irak', 'Afganistan' de-
yince geliyorlar. Türkiye’nin tarih itibarıyla
bölgedeki pek çok halkla ilişkileri var. Bu
bakımdan AB’nin ve ABD’nin Türkiye’yi
dikkate alamadan, ilişkilerine önem vere-
meden etkili iş yapabilmesi mümkün gö-
zükmüyor. ‘Türkiye’nin önemi ortadan
kalktı’ diye konuşuyorlar; ama tarih onları
tekzip ediyor" ifadelerini kullandı. DHA
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Ş işli Belediyesi tarafından hayata geçiri-
len Şişli Plak Festivali’nde müziksever-
ler bir araya geldi. 18-19 Eylül tarihleri

arasında Feriköy Organik Pazarı otopark ala-
nında düzenlenen ve ilginin yoğun olduğu fes-
tivalde pek çok etkinlik, söyleşi ve konserler
gerçekleştirildi. Festivalde müzik yazarı ve
eleştirmen Murat Meriç’in moderatörlüğünü
yaptığı söyleşilere ilgi yoğun oldu. Festivalin
ilk günü Ahmetcan Taşdemir ve Serkan Fidan
söyleşisi gerçekleşirken, festivalin ikinci gü-
nünde gazeteci Kanat Atkaya ve Led
Zepplin, Iron Butterfly, Jethro Tull gibi
pek çok sanatçının plak kapaklarının il-
lüstrasyonlarını yapan Prof. Dr. Betül
Dengili Atlı söyleşisi büyük ilgi gördü.
Festival kapsamında bir de sergi
açıldı. Prof. Dr. Betül Dengili At-
lı’nın plak kapağı illüstrasyonların-
dan oluşan ve Bomontiada’da
açılan sergisi de meraklılarının
akınına uğradı. Şişli Plak Festi-
vali’nin her iki gün öğlenden
sonra gerçekleştirilen mezat
bölümünde ise birbirinden
değerli plaklar el değiştirdi.
Festivalin en önemli et-
kinliklerinden olan imza
günleri ise yoğun katı-
lımla gerçekleşti. Fes-
tivalde konser veren
Kesmeşeker, Mo-
ğollar, Flört ve
BaBa Zula’nın
plaklarını imza-
latmak isteyen
müzikseverler
stantların
önünde renkli
görüntüler
oluşturdu-
lar.

yağmura rağmen 
konserler dolup taştı

Festivalde gerçekleştirilen konserlere ise mü-
zikseverler adeta akın etti. İlk gün yağmurun
azizliğine rağmen konser alanını terk etmeye-
rek alkışlarla şarkılar söyleyen müzikseverlerin
enerjisi bütün festivali sardı. Açık havada kon-
ser dinlemek zevkinden bir süredir uzak kalan
her yaştan İstanbullu hep bir ağızdan Kesme-
şeker, Moğollar, Flört ve BaBa Zula şarkıla-
rına eşlik etti.
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Klasik müziğin en popüler eserlerini
yaz boyunca İstanbul’un iki yaka-
sında düzenlediği açık hava konser-

leri ile binlerce müziksevere ulaştıran Cemal
reşit rey (Crr) Senfoni Orkestrası; “İstan-
bul'da Senfonik Yaz” konser dizisinin son kon-
seri “Masallar”ı, hafta sonu Harbiye Cemil
Topuzlu açıkhava Tiyatrosu ve Kalamış atatürk
Parkı’nda gerçekleştirdi. İstanbulluların yoğun
ilgi gösterdiği konserde, şef Cem Mansur yöne-
timindeki Crr Senfoni Orkestrası, soprano Hale
Soner Kekeç’e eşlik etti. J. Offenbach’ın “Hoff-
mann’ın Masalları”ndan Barcarolle Operetler-
den aryalar, P. İ. Çaykovski’nin  “Fındıkkıran”

Süiti ve P. Dukas’ın  “Sihirbazın Çırağı” eserleri-
nin seslendirildiği konserde Crr Senfoni Orkes-
trası ve soprano Hale Soner Kekeç’in
performansı büyük beğeni topladı. Harbiye
Cemil Topuzlu açıkhava Tiyatrosu’nun ardından
Kalamış atatürk Parkı’nda ücretsiz olarak ger-
çekleştirilen konserde Cem Mansur, Crr Kon-
ser Salonu’nun 2021-2022 sezonunun açılış
programını da seyircilere duyurdu. 1.İstanbul
Oda Müziği Festivali kapsamında 21 eylül-2
ekim tarihleri arasında dünyaca ünlü müzisyen-
leri ağırlayacak olan Crr Konser Salonu ekim
ayında dopdolu bir programla müzikseverlerin
karşısına çıkıyor.

İstanbul sanatla
bUyUlendi

Şişli Belediyesi'nin bu yıl ilk kez, düzenlediği ve
gelenekselleşmesi planlanan 'Şişli Plak Festivali’
büyük ilgi gördü. İki gün boyunca binlerce 
müziksever festivalin yapıldığı Feriköy 
Organik Pazarı otopark alanına akın etti

ŞiŞli Plak Festivali

yoğun ilgi
gördü
yoğun ilgi
gördü
yoğun ilgi
gördü
yoğun ilgi
gördü
yoğun ilgi
gördü
yoğun ilgi
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İçinizdeki sanatçıyı

KESFEDIN
Pera Müzesi Öğrenme Programları, Yüzleşme sergisinden ilhamla hazırlanan 

“Yaratıcılıkla Karşılaşma” başlıklı programda, katılımcıların dokuma, heykel, zihin haritası 
gibi farklı teknikler aracılığıyla yaratıcılıklarını ortaya koymalarına aracı oluyor. Çevrimiçi

rehberli sergi turunun ardından gerçekleşecek sanatçı atölyeleri 23 Ekim’e kadar devam edecek
Pera Öğrenme, Yüz-
leşme sergisi parale-
linde düzenlenen

“Yaratıcılıkla Karşılaşma” isimli
program kapsamında bir dizi sa-
natçı atölyesi gerçekleştiriyor.
Yeditepe Üniversitesi Plastik Sa-
natlar ve resim, Grafik Tasarım,
Tekstil ve Moda Tasarımı bölüm-
lerinden sanatçıların katılımıyla
24 eylül – 22 ekim tarihleri ara-
sında yapılacak atölyelerde katı-
lımcılar, dokuma tasarımı,
gündelik malzemelerle heykel,
kilden tasarım ve yaratıcı dü-
şünme alanlarını keşfedecekler.

Gündelik nesnelere
yaratıcı dokunuşlar 

eserlerinde geçmişte ve günü-
müzde yaşanan toplumsal olay-
ları ve anadolu destanlarını ele
alan sanatçı Işıl eraslan’ın eşlik
edeceği Dokuma Tasarımı atöl-
yesinde, geometrik biçimler ve
soyut tasarımlar renk, hacim ve
iplikler ile yorumlanacak. Yara-
tıcı Düşünme atölyesinde sa-
natçı Gizem Candan’ın
belirlediği kavram üzerinden

kendi zihin haritalarını oluşturan
katılımcılar, bu harita üzerinden
belirlenen çıktıyla çevrelerindeki
gündelik bir nesne ile bağlantı
kuracak.Sanatçı Saliha Yıl-
maz’ın katılımıyla geçekleşen
Melez Bitkilerden Heykeller atöl-
yesinde ise sanatseverler gün-
lük hayatta sürekli temas
halinde oldukları bitkilerin dün-
yasını keşfe çıkacak. Klasik büst
formundan yola çıkarak etraftaki
ya da zihinlerindeki bitki görün-
tüleriyle otoportrelerini oluştu-
ran katılımcılar, yarı insan yarı
bitki formunda heykeller ürete-
cek. Sanatçı Merve Dündar, Taş
Formunda Heykel atölyesinde
katılımcıları gerçeklik, parça,
bütün, oluş kavramları üzerine
düşünmeye davet ediyor. 
Sanatseverler önce, gündelik
hayatın ayrılmaz bir parçası ha-
line gelen sabunun fiziksel özel-
likleri ile taşın özelliklerini
karşılaştıracak. Daha sonra
ellerindeki sabuna form verip
boyayarak, bu bilindik nesneye
yeni bir görünüş ve gerçeklik 
kazandıracaklar.

JUSSENUsta edebiyatçının
yayımlandığı dönem büyük
yankı uyandıran romanı

Kardeşimin Hikâyesi yeni basımıyla
okurlarla buluşuyor. Usta edebiyatçı
Zülfü Livaneli, bu kez okurlarını tüm
duygular ve duygusuzluklar üzerine dü-
şünmeye davet ediyor. Kardeşimin Hi-
kâyesi, bizleri henüz ilk sayfalarda bir
cinayete tanık ediyor. Bir yandan bu ci-
nayet çözülürken, diğer yandan da geç-
mişle hesaplaşılıyor. Sürükleyici ana
hikâyenin çevresinde, önyargıları kırıyor
ve başka düşünüş biçimleri sunuyor.
Kardeşimin Hikâyesi, unuttuklarımıza
ve hatırladıklarımıza çıplak gözle bak-
mamızı sağlayan, hafızalardan silinme-
yecek bir insanlık anlatısı sunuyor.
Zülfü Livaneli’nin dünya dillerine çevri-
len ve klasikleşen yapıtlarından Kardeşi-

min Hikâyesi okurlarını bekliyor.

Kitap ne anlatıyor?

Hayatın en acı yüzüyle çok küçük yaşta
tanışan ve ailesiz kalan Ahmet Bey’in
münzevi hayatının ortasına bir cinayet
haberi düşüyor. Usta edebiyatçı Zülfü
Livaneli, bir cinayetin gölgesinde kar-
deşlik bağı, aşk, arkadaşlık, ihanet gibi
insana dair tüm duyguların ve duygu-
suzlukların anatomisini çıkarıyor. Geç-
mişle hesaplaşmanın bambaşka bir
boyut kazandığı Kardeşimin Hikâyesi,
önyargıların kırılması ve başka düşünüş
biçimleri sunması bakımından da edebi-
yatımıza önemli bir katkı. Livaneli bu
romanıyla “insan soyunun en soylu
duygusu” aşkın, anlamını ve biçimlerini
merak unsuruyla başarılı bir şekilde
harmanlarken okuyanlara muazzam bir
deneyim yaşatıyor.Edebiyatımızın güçlü
kalemi Livaneli, sadece bir cinayetin ta-
nıklarını değil, geçmişin gölgesi yüzün-
den bugününü yaşayamayanların
hikâyesini de anlatıyor. Elinizdeki
roman, unuttuklarımıza ve hatırladıkla-
rımıza çıplak gözle bakmamızı sağla-
yan, hafızalardan silinmeyecek bir
insanlık anlatısı…

Livaneli
sizlerle



SEzONA iyi başlangıç yapan Trabzonspor'da,
yabancı oyuncuların skora sağladıkları katkı
dikkati çekiyor. Bu sezon mücadele ettiği UEFA
Konferans Ligi'nde 5, Süper Lig'de ise 5 hafta-
lık periyotta 11 gol kaydeden Trabzonspor'da,
kaydedilen gollerin tamamı, yabancı oyuncula-
rından geldi. 8 farklı oyuncunun golle buluş-
tuğu bordo-mavililerde, en skorer oyuncu ise
Nwakaeme oldu. Bu sezonki tüm gollerini ya-
bancı oyuncuların kaydettiği Karadeniz eki-
binde, Nwakaeme lig ve Avrupa'da kaydettiği 5
golle takımın en skorer oyuncusu olurken, ken-
disini 3 golle Bakasetas, takip etti. Bordo-ma-
vili takımda Djaniny ile Cornelius 2'şer,
Gervinho, Hamsik, Edgar ve Hugo ise 1'er gol
kaydetti.

Asistler yabancılardan

Süper Lig ve Konferans Ligi'nde gollerin tama-
mını yabancı futbolcuların attığı Trabzons-
por'da Türk oyuncular geride kalan periyotta
asist katkısı da sağlayamadı. Bordo-mavili-
lerde, 9 maçta 5 asist yapan Bakasetas bu
alanda takımda zirvede yer aldı. Bakasetas'ı,
2'şer asistle Nwakaeme, Hamsik ve Djaniny, 1
asistle Gervinho takip etti.
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Süper Lig’in 5’inci haftasında Medipol
Başakşehir, Fenerbahçe’yi Başakşehir
Fatih Terim Stadı’nda 2-0 yendi. Ligin
ilk 4 haftasında mağlubiyet yaşamayan
sarı-lacivertli ekip, dün akşam Başak-
şehir engeline takıldı. Sahadan 2-0 ye-
nilgiyle ayrılan Fenerbahçe, bu sezon
ilk mağlubiyetini yaşamış oldu. Müca-
dele sonrası soyunma odasına inen
Başkan Ali Koç, geçtiğimiz sezon sa-
vaşmayan görüntüye isyan ettiğini
ancak bu yıl ilk 5 maçta sahada sava-
şan, kaybetmeyi kabullenemeyen bir

takım gördüğünü ve bundan dolayı da
oyuncularına güvendiğini dile getirdi.
Ali Koç, “Kazanırken de kaybederken
de biz bir takımız. Sık maç trafiğinde
bu tip kötü maçlar oynanabiliyor. Tek-
nik heyete ve sizlere yönetim olarak
güvenimiz tamdır. Üzüldük ancak
bizim için yarından itibaren yeni bir
gün başlıyor” diye konuştu.

İlk yarıda uyuduk

Mücadele sonrası sarı-lacivertli futbol-
cuları teselli eden teknik direktör Pe-

reira ise “Bugün iyi değildik, kendi
kimliğimizden uzaktık, özellikle ilk ya-
rıda uyuduk ve 45 dakikayı rakibe he-
diye ettik. İkinci yarı biraz toparlansak
da gerçek oyunumuz bu değil. Frank-
furt karşısında yüksek şiddetli bir oyun
oynadık, bu açıdan değerlendirdiği-
mizde anlaşılabilir bir durum. Kafa-
mızı kaldırıp önümüze bakacağız.
Takım ruhu, birbirimize inanç ve öz
güvenle önümüzdeki maçtan itibaren
Fenerbahçe gibi oynamaya devam
edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Fırtına'yı
yabancılar
taşıdı

Yensek Yenilsek fark etmez!

Trabzonspor'un 2021-22 sezo-
nunda lig ve Avrupa'da attığı
16 golün tamamını yabancı
oyuncuları kaydetti

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyas-
por, sahasında Beşiktaş'a karşı 2-0 öne geçtiği
karşılaşmadan 3-2 mağlubiyetle ayrılmanın
üzüntüsünü yaşıyor. Ligde yükselişe geçmeyi
isteyen teknik direktör Ersun Yanal yönetimin-
deki kırmızı beyazlılar, 5 maçta birer galibiyet
ve beraberlik, 3 mağlubiyetle 5'inci haftayı 4
puanda tamamladı. Fraport TAV Antalyaspor,
6'ncı haftada yarın deplasmanda Vavacars
Fatih Karagümrük ile oynayacak. Kırmızı be-
yazlılar, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde yaptığı
antrenmanda Vavacars Fatih Karagümrük ma-
çının hazırlıklarını tamamladı. Ligde oynadığı
son 12 maçta 1 galibiyet alabilen Fraport TAV
Antalyaspor, Karagümrük deplasmanından 3
puanla dönmeyi istiyor. Kırmızı beyazlılar lig-
deki son 12 maçında Trabzonspor, Göztepe,
Galatasaray, Hatayspor, Rizespor, Fenerbahçe,
Gaziantep FK, Beşiktaş'a yenilirken, Karagüm-
rük, Konyaspor ve Göztepe ile berabere kaldı.
Tek galibiyeti ise Çaykur Rizespor karşısında
elde etti. Fraport TAV Antalyaspor'un yarın Ata-
türk Olimpiyat Stadı'nda oynayacağı karşı-
laşma saat 17.00'de başlayacak. Kırmızı
beyazlarda Doğukan Nelik sakatlığı nedeniyle
karşılaşmada forma giyemeyecek.

antalya
galibiyet
istiyor
Süper Lig'de oynadığı son 12
maçta 1 galibiyet alabilen teknik
direktör Ersun Yanal yönetimin-
deki Fraport TAV Antalyaspor, bu
akşam deplasmanda karşılaşacağı
Vavacars Fatih Karagümrük'ü
yenerek, ligde üst sıralara
tırmanmayı istiyor

Amputede tarihi başarı
Türkiye Futbol Federasyonu'nun 'Türkiye Futbol Oynuyor' projesi kapsamında destek verdiği Bedensel Engelliler
Spor Federasyonu bünyesindeki Ampute Futbol Milli Takımı, Polonya'nın Krakow kentinde düzenlenen 2021
EAFF Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nda finalde İspanya'yı 6-0 yenerek Avrupa Şampiyonu oldu

Cracovia Stadyumu'nda oynanan
maçta Ay-Yıldızlılarımızı farklı zafere
taşıyan golleri 6, 10 ve 26. dakika-
larda Ömer Güleryüz, 21 ve 42. daki-
kalarda Kemal Güleş ile 23. dakikada
Rahmi Özcan attı.  Bu sonuçla
üçüncü kez finalde mücadele eden
Ampute Futbol Milli Takımı, üst üste
ikinci kez Avrupa Şampiyonluğunu
kazanma başarısını gösterdi. Milliler,
2017 yılında İstanbul'da da Avrupa
Şampiyonluğu'na uzanmıştı. Karşı-
laşmayı TFF Engelliler Koordinasyon
Kurulu'ndan Sorumlu Yönetim Ku-
rulu Üyesi İsmail Erdem, Engelliler
Koordinasyon Kurulu Başkanı Ömer
Gürsoy, Bedensel Engelliler Spor Fe-
derasyonu Başkanı Arif Ümit Uztürk
ve T.C. Varşova Büyükelçisi Cengiz
Kamil Fırat tribünden izleyerek Milli-
lerimize destek verdi. Milliler, turnu-
vada finale dek, D Grubu'nda
Gürcistan'ı 10-0, İtalya'yı 11-0, çeyrek
finalde İrlanda'yı 4-0 ve yarı finalde
de Rusya'yı 5-2 mağlup etmişti. Böy-
lece Milliler toplamda 36 gol attı. 

Süper Lig’in 5’inci haftasında Medipol Başakşehir’e konuk olan Fenerbahçe, sahadan
2-0 mağlup ayrılarak ligdeki ilk mağlubiyetini yaşadı. Karşılaşma sonrası soyunma
odasına inen Başkan Ali Koç, “Kazanırken de kaybederken de biz bir takımız” dedi
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Futbolda 17 Haziran’da başlayan yaz transfer
dönemi 8 Eylül itibariyle sona erdi. Türk kulüpleri
transfer döneminde birbiriyle yarışırken, yaz
transfer döneminde yaptığı hamlelerle öne çıkan
kulüp Beşiktaş oldu. İlgili dönemde transferi en
çok konuşulan futbolcu ise Rachid Ghezzal oldu

Medya takip kurumu Ajans
Press, futbolda transfer döne-
minin medya karnesini çıkardı.

Kurumun, 15 bini aşkın gazete, dergi
ve haber sitesini tarayarak gerçekleştir-
diği medya araştırmasında, 17 Hazi-
ran- 8 Eylül tarihleri arasında, transferi
en çok konuşulan isim 12 bin 587 ha-
berler Rachid Ghezzal oldu. Geçen
sene Beşiktaş’ın şampiyonluğunda
büyük pay sahibi olan Ghezzal’ın ismi
Galatasaray’la da anılmıştı. Uzun süre-
dir ismi Beşiktaş’la anılan ve yaz trans-
fer döneminde kadroya katılan Alex
Teixeria 10 bin 718 haberle ikinci sırada
yer alırken, Kenan Karaman 10 bin 96

haberle üçüncü, Valentin Rosier ise 9
bin 908 haberle dördüncü sırada yer
buldu.

İlk 11'e giren diğer isimler

Süper Lig’e hızlı bir giriş yapan Trab-
zonspor’un yeni transferi Gervinho ise
9 bin 648 haberle transfer döneminin
en çok konuşulan beşinci ismi oldu.
Transfer döneminde en fazla konuşula-
rak ilk 11 isim arasına giren diğer fut-
bolcular ise, Salih Uçan (8 bin 567) ,
Alexandru Cicaldau (8 bin 310), Mario
Balotelli (8 bin 225), Michy Batshuayi
(8 bin 53), Belhanda (7 bin 22), Caner
Erkin (6 bin 840) olarak sıralandı.



Lider
Beşiktaş,

Süper Lig'in 6.
haftasında bu akşam

Adana Demirspor'u konuk edecek.
Siyah beyazlılar bu maçtan galibiyetle ayrılıp

liderliğini sürdürmek istiyor
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S üper Lig'de 5'inci hafta dün oynanan 4 karşı-
laşma ile sona erdi. Bu haftaki karşılaşma-
larda ev sahibi ekipler 4 galibiyet alırken, 4

maçta da deplasman ekipleri sahadan galip ayrıldı.
Demir Grup Sivasspor - Gaziantep FK ile GZT
Giresunspor - İttifak Holding Konyaspor karşılaş-
maları ise beraberlikle sona erdi. Süper Lig'in ilk 4
haftasında 4 mağlubiyet alarak lige beklentilerin
çok altında giriş yapan Medipol Başakşehir, galibi-
yet özlemini geride kalan haftada sona erdirmeyi
başardı. Ligin mağlup olmayan takımlarından
biri olan Fenerbahçe'yi sahasında Okaka ve
Gulbrandsen'in golleriyle mağlup etmeyi
başaran Başakşehir, ligdeki ilk galibiyetini
alarak puanını 3'e yükseltti. Maçın ar-
dından hem teknik direktör Aykut Ko-
caman hem de kulüp başkanı Göksel
Gümüşdağ, ilk 4 haftanın verdiği stres
ve gerilime dikkat çekerken, Fener-
bahçe karşısında alınan galibiyetin
önemine vurgu yaptı. Medipol Ba-
şakşehir, ligin 6'ncı haftasında Gazi-
antep FK ile deplasmanda karşı
karşıya gelecek.

Geri dönüşlerin haftası

Süper Lig'in 5'inci haftası heyecanı yük-
sek maçlara sahne olurken, haftayı gali-
biyet ile tamamlayan takımlardan 4
tanesi, 3 puanı geriden gelerek kazanmayı
başardı. Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'a
konuk olan VavaCars Fatih Karagümrük, 3-1
geriye düştüğü karşılaşmada 4-3 galip gelerek pua-
nını 10'a yükseltti ve iyi gidişatını sürdürdü. Şampiyon-
lar Ligi'nde Borussia Dortmund'a kaybeden Beşiktaş
ise deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'a karşı 2-0
mağlup duruma düştü. Karşılaşmaya 6 oyuncusundan
yoksun çıkan ve mücadele içerisinde 2 oyuncusunu da
sakatlık dolayısıyla değiştirmek durumunda kalan siyah
beyazlı ekip, karşılaşmanın 2'nci yarısında bulduğu gol-
ler ile sahadan 3-2 galip ayrılarak liderliğini sürdürdü.
İzmir derbisinde de kazanan takım, geriden gelerek 3
puana ulaşan Altay oldu. Karşılaşmada 1-0 geriye
düşen siyah beyazlı ekip, 71'inci dakikada Kappel ve
90+3'üncü dakikada Paixao'nun golleriyle 2-1 kazana-
rak iki maçlık mağlubiyet serisini sonlandırmayı ba-
şardı. Atakaş Hatayspor da kendi sahasında karşılaştığı
Yukatel Kayserispor'a karşı 1-0 geriye düşmesine rağ-
men Diouf ve El Kaabi'nin golleriyle 2-1 kazanarak
puanını 10'a yükseltti ve haftayı averajla 4'üncü sırada
tamamladı.

Giresunspor ilk puanını aldı

44 yıl aranın ardından Süper Lig'e yükselme başarısı
gösteren GZT Giresunspor, lige istediği gibi bir giriş ya-

pa-
mamış

ve ilk 4 haf-
tada gol atamayarak 4

mağlubiyet almıştı. Karadeniz ekibi, Süper Lig'de ilk
puanını İttifak Holding Konyaspor karşısında aldı.
Konuk ettiği rakibi ile 0-0 berabere kalan Giresunspor,
puanını 1'e yükseltmeyi başardı. Yeşil beyazlı ekip, ilk
puanını almayı başarsa da 5 hafta sonunda Süper
Lig'de gol atamayan tek takım konumunda bulunuyor.
Karadeniz ekibi, Süper Lig'in 6'ncı haftasında Fener-
bahçe'ye konuk olacak.

Sadece 3 takım yenilmedi

Süper Lig'de 5'inci hafta geride kalırken mağlubiyet al-
mayan takım sayısı da 3'e indi. 4 hafta sonunda yenil-
mezliğini sürdüren iki takımdan biri olan Galatasaray,
sahasında Aytemiz Alanyaspor'a 1-0; Fenerbahçe ise
deplasmanda Medipol Başakşehir'e 2-0 mağlup oldu.
Bu skorların ardından Beşiktaş, Trabzonspor ve İttifak
Holding Konyaspor, mağlubiyet yaşamayan takımlar
olarak 5'inci haftayı geride bıraktı.

Süper Lig'de 5'inci hafta, dün
oynanan 4 maçla geride kaldı.
Oynanan 10 karşılaşmada 
28 gol atılırken, 2.8 gol
ortalaması yakalandı
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Vodafone Park'taki karşılaşma saat
20.00'de başlayacak. Mücadeleyi
hakem ali Palabıyık yönetecek. Ligin
ilk 5 haftasında 4 galibiyet ve bir be-
raberlikle 13 puan toplayan Beşiktaş,
averajla lider durumda bulunuyor.
adana demirspor ise ligdeki ilk galibi-
yetini 5. haftada Çaykur Rizespor'u
evinde 3-1 yenerek elde etti. ayrıca 2
beraberlik ve 2 mağlubiyeti bulunan
adana demirspor, 5 puanla 15. sırada
yer alıyor.Beşiktaş'ta 6 eksikSiyah-be-
yazlı takımda adana demirspor maçı
öncesi 6 oyuncunun sakatlığı bulunu-
yor. Beşiktaş'ta Georges-Kevin n'Kou-
dou, domagoj Vida, alex Teixeira ve
Umut Meraş'ın sakatlıkları sürüyor.
fraport TaV antalyaspor maçında sa-
katlanan necip Uysal ile Mehmet
Topal da yarınki karşılaşmada görev
yapamayacak. Savunma oyuncuları-
nın sakatlığı nedeniyle sıkıntı yaşayan
siyah-beyazlı ekipte stoper Welinton
ise forma verilmesi halinde adana
demirspor maçında görev alabilecek.
Üst solunum yolu rahatsızlığı nede-
niyle son lig maçında forma giyeme-
yen Valentin Rosier'in ise yarınki
karşılaşmada oynaması bekleniyor.

26 yıl sonra rakibiyle
karşılaşacak

İki takım 26 yıl 7 ay sonra karşı
karşıya gelecek.nBeşiktaş ile

adana demirspor son olarak

11 Şubat 1995'ta karşılaştı. ada-
na'daki mücadeleyi Beşiktaş, 1-0 ka-
zandı. Siyah-beyazlı ekipte sakatlıkları
bulunan domagoj Vida, Mehmet
Topal, necip Uysal, Georges-Kevin
n'Koudou, alex Teixeira ve Umut
Meraş kadroda yer almadı. Sakatlığı
geçen Welinton ile hastalığı nedeniyle
fraport TaV antalyaspor maçında
görev alamayan Valentin Rosier, ya-
rınki karşılaşma için kamp kadrosuna
dahil edildi.

Kadroda kimler var?
Beşiktaş'ın adana demirspor ile yapa-
cağı karşılaşmanın kamp kadrosunda
şu oyuncular bulunuyor:
ersin destanoğlu, Mert Günok, Valentin
Rosier, Rıdvan Yılmaz, francisco Mon-
tero, Josef de Souza, Salih Uçan, Michy
Batshuayi, oğuzhan Özyakup, Gökhan
Töre, Can Bozdoğan, atiba Hutchinson,
Miralem Pjanic, Cyle Larin, Rachid
Ghezzal, fabrice n'Sakala, Welinton,
Kenan Karaman, Güven Yalçın.

Süslü kadınlar 
pedal çevirdi
Bisikletlerini balon ve çiçeklerle süsleyen kadınlar, bisiklet
kullanımı konusunda farkındalık oluşturmak için pedal çevirdi
gaziantep'te bisiklet kullanımını yaygın-
laştırmak ve farkındalık oluşturmak ama-
cıyla "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu"
düzenlendi. "Avrupa Hareketlilik Haftası"
kapsamında gerçekleşen etkinlikte, renkli
kıyafetler giyerek bisikletlerini balon ve çi-
çeklerle süsleyen yaklaşık 60 kadın, Masal
Parkı'nda bir araya geldi. Kadınlar, polis
eskortu eşliğinde parkta pedal çevirdi. Or-
ganizasyon sorumlusu Şule Sayın, gazete-
cilere yaptığı açıklamada, bisikletin günlük
hayatın bir parçası olması gerektiğini söy-
ledi. Etkinliğin 150 farklı şehirde eş za-
manlı düzenlendiğini ifade eden Sayın,
"Gaziantep'te 2019 yılında ilkini düzenle-
miştik. Bu yıl ikincisini düzenledik. Sokak-
ların egzoz yerine çiçek kokmasını
istiyoruz ve kadınların bisikletlerle sokak-
larda var olmasını istiyoruz. Bu yüzden
her yıl eylül ayında bu turumuzu 
düzenliyoruz." dedi.

Edirne

Saraçlar Caddesi'ndeki Atatürk Anıtı
önünde bir araya gelen kadınlar bisikletle-
rini balon ve çeşitli objelerle süsledi. Orga-
nizasyon sorumlusu Esranur Demircan,
gazetecilere yaptığı açıklamada, amaçları-
nın bisikletin günlük hayatın bir parçası ol-

masına dikkat çekmek olduğunu söyledi.
Kadınların toplumda daha fazla görünür-
lüğünü sağlamak ve güvenli bisiklet sür-
meye ilişkin altyapı taleplerini dile
getirdiklerini belirten Demircan, "Biz bin-
lerce kadın, pedallarımızın itici gücünü
tüm toplumda göstermek istiyoruz. Ço-
cuklarımıza daha temiz ve yaşanabilir
dünya bırakmak için elimizden geleni yap-
mak istiyoruz. Kadınların toplumda daha
görünür olması ve sorumluluk almasını is-
tiyoruz. Tura katılan ve destek veren her-
kese teşekkür ediyoruz." diye konuştu.
Demircan, turun bu yıl dünyada 30 ülkede
150 şehirde eş zamanlı gerçekleştirildiğini
hatırlattı. Konuşmaların ardından, erkekle-
rin de aralarında yer aldığı yaklaşık 60 bi-
sikletli, Saraçlar Caddesi'ni geçerek turun
sonlanacağı Edirne Garına ulaştı.

Karabük

Köyiçi Meydanı'nda bir araya gelen kadın-
lar, bisikletlerine "Bisiklet En İyi Psikolog-
dur", "Bisiklet Ayaklarınızı Yerden Keser"
ve "Egzoz Kokusuna Karşı Parfüm Ko-
kusu" yazılı dövizler astı. Renkli kıyafetler
giyen kadınlar, daha sonra balon, çiçek ve
oyuncaklarla süsledikleri bisikletleriyle tur
attı.Etkinliğin Safranbolu'daki temsilcisi

Zülfiye Eraslan Özcan,
yaptığı konuşmada, turun
bu yıl yaklaşık 30 ülke ve 150
şehirde yurt içi ve dışında eş za-
manlı düzenlendiğini söyledi. Bi-
sikletin doğa dostu ulaşım aracı
olduğunu vurgulayan Özcan, yoğun
kent trafiğine çözüm olabileceğini
kaydetti.

Tekirdağ

Rengarenk süslenmiş bisikletlerine binen
katılımcılar, sahil dolgu alanından Tekir-
dağ Yelken İhtisas Kulübü önüne giderek
başlangıç noktasına kadar yaklaşık 7 kilo-
metre pedal çevirdi. Organizasyon so-
rumlusu Gül Canertürk, gazetecilere
yaptığı açıklamada, turun farkındalık
oluşturmak için düzenlendiğini söy-
ledi. Kadınların bisikletle daha fazla
gezebilmesini sağlamak amacıyla et-
kinliğin anlamlı olduğu belirten Ca-
nertürk, "Süslü Kadınlar Bisiklet
Turları 9 yıldır yurt içi ve yurt dışında
düzenleniyor. Bu yıl da turumuz 30
ülkede 150 şehirde eş zamanlı yapılı-
yor." dedi.Tekirdağ'daki turda renkli
görüntüler yaşandığını dile getiren
Canertürk, katılımcılara teşekkür etti.

Süper Lig'in 5. hafta karşılaşmasında Atakaş Hatayspor, Yuka-
tel Kayserispor'u 2-1 yenerek haftayı 3 puanla tamamladı. 2.

dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Riberio'nun sert
şutunda, kaleci Lung meşin yuvarlağı kornere çeldi. 4. daki-

kada konuk ekip Yukatel Kayserispor öne geçti. Ceza sa-
hası içinde topla buluşan Mensah'ın vuruşunda meşin

yuvarlak ağlara gitti. 0-1.24.
dakikada Traore'nin ceza yayı
üzerinden çektiği şutta top az
farkla yandan auta gitti. 30, da-
kikada Riberio'nun ceza sahası
içine gönderdiği topa iyi yükse-
len Diouf'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak yan direğe
çarparak oyuna geri döndü. 41. dakikadaki Hatayspor
atağında Adekugbe'nin ceza sahası dışı sol çaprazdan çek-
tiği şutta, top yandan auta çıktı. Maçın ilk yarısı Yukatel
Kayserispor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Hatayspor 3 puanı kaptı

KIRAN KIRANA
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Beşiktaş’ın rakibi
Adana Demirspor
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Körfezi Açık Deniz Yüzme Yarışması büyük bir coşkuyla gerçekleşti.
Boğaziçi Olimpik Yüzme Kulübü ve Büyükçekmece Belediyesi'nin
ortaklaşa düzenlediği organizasyonda 5 bin metrelik parkurda
uluslararası sporcuların da katılımıyla toplam 20 kategoride yarışıldı

A vcılar Öğretmen Evi’nde gerçekleşen
ve Avcılar Esnaf ve Sanatkarlar Der-
neği’nin organize ettiği AHİLİK Haf-

tası programına Milletvekilleri Emine
Gülizar Emecan, Sibel Özdemir ve Arzu
Erdem, Kaymakam Kemal İnan, Belediye
Başkanı Turan Hançerli, siyasi parti ilçe baş-
kanları, belediye meclis üyeleri, STK Baş-
kanları ve yönetim kurulu üyeleri, spor
kulübü başkanları ve yönetim kurulu üyeleri,
mahalle muhtarları, gazeteciler, esnaflar ve
kamu kurumu yöneticileri de katıldı.Avcılar
Esnaf ve Sanatkarlar Derneğinin her yıl ge-
leneksel olarak düzenlediği Ahilik progra-
mından dolayı memnuniyetini belirten
milletvekilleri Dernek Başkanı Şahin Gülte-
kin ve yönetim kurulu üyelerini tebrik ettiler.

Ahilik ahlak dışına karşıdır

Milletvekilleri Erdem, Emecan ve Özdemir
konuşmalarında “Sizlerin de bildiği gibi
Ahilik, temelleri 12. yüzyılda atılmış, daha
sonra tüm Anadolu’ya yayılmış, izleri bu-
güne kadar süregelmiş kültürel, sosyal ve
ekonomik bir oluşumdur. Ahilik Teşkilatı,
esnaf ve sanatkârlar arasında sevgi, hoş-
görü, çalışkanlık, yardımseverlik, dürüstlük
ve tok gözlülük anlayışıyla kurulmuştur;
aynı zamanda günümüzün esnaf odaları ve
meslek birliklerinin temellerini de teşkil et-
mektedir.Esnaf odaları ve daha üstte de fe-
derasyonlar şeklinde teşkilatlanan meslek
örgütü mensuplarıyla yollarımız, günlük ha-
yatımızda çok sık kesişmektedir. Alışveriş
yaptığımız bakkalımız, soframızda yediği-
miz ekmeği üreten fırıncımız, bir bardak tav-
şankanı çayı demleyen kahvehanecimiz, su
damlatan musluğu tamir eden ustamız, ber-
berimiz, pastacımız bu teşkilatın mensupla-
rıdır.Ahilik sadece ticari faaliyetlere değil,
hayatın tümüne dair kurallar getiren bir kül-
türdür. İnsanın kendini ilimle ve irfanla do-
natması da bu kültürün bir parçasıdır. Ahilik
felsefesine göre bütün insanlar, eşya, tabiat
ve dünya, Allah’ın bütün insanlığa bahsettiği
emanet konumundadır. Dolayısıyla emek
gücünün, tüketicinin, kısaca insanın ve ta-
biatın sömürülmemesi, aralarında adalet ve
denge ilkeleri korunarak bireysel ve toplum-
sal refah ve huzurun sağlanması esastır.
Ahilikte insan, dayanışmacı bir ruh yapısına
sahiptir. Birlik ve beraberlik içinde büyük he-
deflere yürümek mantığına dayanır. Zengin
ile fakir, üretici ile tüketici, emek ile sermaye,

millet ile devlet, yani toplumun bütün fert

ve kurumları arasında, iyi ilişkiler ve denge
kurarak, herkesin huzur içerisinde yaşaması
hedeflenmiştir. Ahilik, üretmeden tüketmeye,
haksız rekabete, güçlünün zayıfı sömürme-
sine, haksız kazanç sağlamaya, insanları
kandırmaya, kısaca ahlaki olmayan her
türlü davranışa karşıdır” ifadelerini kullandı. 

İlçe başkanları da kutladı

Siyasi Parti ilçe başkanları da kısa konuşma-
larında Ahiliğin önemine vurgu yapaken,
“Millet olarak Ahi Evran muhabbeti anla-
yışla birbirimizi kucaklamalı, sanayide ve ti-
carette doğruluktan ve dürüstlükten ödün
vermeden dünya milletleriyle yarışmalıyız.
Bu duygu ve düşüncelerle, bir kere daha
başta esnaf ve sanatkârlarımız olmak üzere
herkesin Ahilik Kültür Haftası’nı kutluyoruz, 

hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyoruz” dedi.

Gültekin teşekkür etti

Organizasyonun mimarlarından Avcılar
Esnaf ve Sanatkarlar Derneği’nin başkanı
Şahin Gültekin’de katılımın yoğun olma-
sından dolayı duyduğu memnuniyeti ifade
ederken, ‘Bu yıl değerli esnafımız Çoban
Su Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Adnan
Çoban’ı Ahi Baba olarak seçmeye karar
verdik. Toplumda herkese dokunmaya ça-
lışan yardımsever kimliğiyle tanıdığımız bir
insandır. Bizi bu anlamlı gümümüzde yal-
nız bırakmayan siz değerli esnaf dostlarına
canı gönülden teşekkür ediyorum. İyi ki
varsınız. Bir başka yıl yine bu kutlama-
larda bulunmak dileğiyle’ diyerek 
katılımcılara teşekkür etti.

AHI BABASI
ADNAN COBAN

Çoban: 
Gurur duydum

Avcılar Esnaf ve Sanatkarlar Derneği’nin organize ettiği AHİLİK Haftası kutlaması
bu yıl da gerçekleştirildi. Siyasilerin büyük ilgi gösterdiği program da Çoban Su
Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Çoban bu yılın Ahi Babası seçildi

BARIŞ KIŞ

Bu yıl Avcılar Ahi Babası olarak seçilen iş
adamı Adnan Çoban Avcılar Esnaf Derneği
yönetimine teşekkür ederken, ‘Bu insani de-
ğerler de toplum tarafından bir yaşam tarzı
olarak kabul edilmiştir. Ahilik kültür ve fel-
sefesinde, toplumun refahı ve sosyal so-
rumluluk önemli ve öncelikli bir ilke olarak
kabul edilmiş ve bu bağlamda yeterli ve ka-
liteli mal ve hizmet üretimi teşvik edilmiştir.
Ayrıca; mal ve hizmet üretiminde kaliteyi
yükseltmede, üretici ve sanatkarlar ara-
sında dayanışma, işbirliği ve etkileşimi ar-
tırmada önemli bir motivasyon kaynağı
olmuştur. Anadolu’ya özgü bir kurum olan
Ahilik kurumunu meydana getiren milleti-
miz, o dönemde birlik, beraberlik, kardeşlik,
dostluk, hoşgörü ve insan sevgisini esas
alan bir anlayışla, bir çatı altında birlikte ya-
şayabilmeyi, iş ve meslek sahibi olabilmeyi
öğretmişlerdir. Bu vesileyle bizlere bu ün-
vanı yakıştıranlara teşekkür ediyorum’ dedi.

Ahi Babası seçilen Adnan Çoban'ı; Avcılar İlçe Kaymakamı Kemal
İnan ve Avcılar Belediye Başkanı Av. Turan Hançerli de tebrik etti.

Büyükçekmece
kulaç attı

Boğaziçi Olimpik Yüzme Kulübü ve Büyük-
çekmece Belediyesi ortaklığında bu yıl 3.
kez düzenlenen Büyükçekmece Körfezi Açık
Deniz Yüzme Yarışması sporcular tarafından
büyük ilgi gördü. 14'ü kadın olmak üzere
toplam 107 sporcunun katıldığı etkinlikte
toplamda 20 kategoride yarışıldı. Uluslar-
arası sporcuların da katıldığı 5 bin metrelik
parkurda yapılan yarışmanın startını Büyük-
çekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün

verdi. Yarışmada 1 saat 14 dakika 17 sani-
yelik skoruyla erkekler genel klasmanında
M. Naeim Masrı, kadınlar genel klasmanda
ise 1 saat 35 dakika 45 saniyelik skoruyla
Burçak Tümay Pekel birinci oldu. Yarışma
sonunda gelenek haline gelen denize atma
ritüeli ise unutulmadı. Yarışmada emeği
geçen katılımcılardan bazıları denize atıldı.
Gelenek haline gelen ritüelin ardından dü-
zenlenen ödül töreniyle yarışma sona erdi.

Demet ve Serdar şov
Poll Production organizasyonu ve Demirören Medya Grubu medya
sponsorluğunda gerçekleşen Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri'nde
Hande Yener ve Serdar Ortaç performanslarıyla Kuruçeşme’yi salladı
Sahneye ilk Türk pop müziğin kraliçesi Hande Yener
çıktı. Özel sahne şovları, hit şarkıları ve iddialı kos-
tümleriyle dikkat çeken Yener, söylediği şarkılarla ge-
ceye damga vurdu. Hakan Akkaya imzalı kostüm
giyinen Yener, güzelliği ile de göz kamaştırdı. Konse-
rin ikinci yarısında sahneye çıkan Serdar Ortaç, ‘Me-
safe’ şarkısıyla sevenlerini selamladı. ‘Karabiberim,
Dansöz, Padişah’ gibi geçmişten bugüne en sevilen
şarkılarını seslendiren Ortaç, ‘İki Deli’ şarkısında
Hande Yener’i sahneye davet etti. İki dev ismin bu
özel buluşması binlerce kişi tarafından ayakta alkış-
landı ve ‘Yüzyılın buluşması’ yorumları yapıldı.

Bebek ve kral

İkili konser öncesinde basın mensuplarının sorula-
rını yanıtladı. Serdar Ortaç, Hande Yener’e “Bebek
gibisin. Hiç değişmiyorsun” dedi. Hande Yener ise
sözlerine “Sen kralsın” diye başlayarak “Dünyaca
ünlü yıldızlar aynı sahnede buluşup büyük şovlara
imza atıyorlar. Biz de şimdi aynı sahneyi paylaşıyo-
ruz. İkili buluşmalardan ortaya çıkan bu büyük
enerjiye bayılıyorum” diye konuştu.

Türk Yıldızları selam verdi

Bağcılar'da sağlık tavsiyesi

21-26 Eylül tarihleri arasında İs-
tanbul'da yapılacak olan TEK-
NOFEST öncesi İstanbul Boğazı
semalarında Türkiye ve Azerbay-
can hava kuvvetleri uçakları se-
lamlama uçuşu yaptı.
Üsküdar'da vatandaşlar o anları
cep telefonu ve fotoğraf  makine-
leri ile kaydetti.  Türk Hava Kuv-
vetleri'ne ait uçaklar ile
Azerbaycan Hava Kuvvetleri'ne
ait MIG-29 uçakları Saat 11.00
sıralarında İstanbul Boğazı üze-
rinde belirdi. Selamlama uçuşu
yaklaşık yarım saat sürdü. Üskü-

dar Nakkaşte'de bulunan millet
parkında uçuşu izleyen Enes  Ka-
ragülle, "Uçakların geçişini izle-
dim.Solotürk ve jetlerimizin
yanında Azerbaycan uçakların
geçişinide.Gerçekten gurur verici
bir tabloydu. Muazzam bir geçiş
oldu. Bende o anları  telefonumla
çekmeye çalıştım. Sesleri ile etki-
ledi, büyüledi gerçekten" diye ko-
nuştu. Yunus Berat  "Gemi
fotoğrafçılığı yapıyordum. Ama
uçakları çekmek için buraya gel-
dim. Bütün uçakları çektim. Ba-
yağı eğlenceliydi" diye konuştu.

Bağcılar Belediyesi ve Bağcılar
Çevre Kulübü tarafından “Hare-
ketsiz yaşamın getirdiği sağlıkp-
roblemleri” konulu panel
düzenlendi. Şehit Savcı Mehmet
Selim Kiraz Kültür Merkezi’nde-
düzenlenen etkinliğe özellikle ka-
dınlar yoğun ilgi gösterdi.
Programın konuşmacısı
fizyoterapist Samet Şim-
şek, yaptığı sunumda 1.5
yıllık pandemi sürecin-
deki ortopedik problem-
lerin sebepleri
veçözümlerine değindi.
Şimşek, “Klinik vaka
tablosuna göre pandemi
başladığından beri orto-
pedik şikayetler yüzde 70
oranında artış gösterdi.

Çünkü hem home ofise hem zo-
runlu bir karantina sürecine ge-
çildi. Karantinanın haricinde de
vicdani bir karantina süreci de ya-
şadık. Bu dönemde yemeğe ağırlık
verdik. Karbonhidrat oranı yüksek
besinler tükettiğimiz için de obe-
zite ve benzeri vakalarda yükselme

oldu. En öne çıkan hasta-
lıklar ise bel ve boyun fıtığı
oldu. Bunun en büyük ne-
deni hareketsizlik. Spor
yapmanın yanında asla
kilo olmayacak ve stressiz
bir yaşantıya sahip olmalı-
yız. Günümüzde ortopedik
ve kas iskelet problemleri-
nin en büyük sebeplerinden
birisi stres ve üzüntü du-
rumlarıdır” dedi.

Samet
Şimşek


