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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu,
Atina Belediye Başkanı Kostas

Bakoyannis’in davetlisi olarak gittiği
Yunanistan’ın başkentinde konuştu.
İmamoğlu, “İyi niyet ve ortak akıl 
olduğu sürece, Türkiye ve Yunanis-
tan’da çözülmeyecek herhangi bir
konu olmadığı prensibinden hareket
ediyor ve Atina ile İstanbul arasında
bir barış köprüsü olmak arzusuyla
yola çıkıyoruz” dedi. I SAYFA 8
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BARIŞ MESAJI 

İki kardeş şehir
Atina ve Istanbul TeRoR oRGuTleRINe

kIMSeYI kaPTIRMaYIz

ABD'de konuşan Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan, terör örgüt-

lerinin Türkiye'deki hesaplarından haberdar
olduklarını ve her türlü tuzağı bozacaklarını
söyledi. Erdoğan, “İster DEAŞ, ister PKK,
ister FETÖ olsun bizim terör örgütlerine
kaptıracak tek bir gencimiz, tek bir evladımız
yoktur. Bilerek ya da bilmeyerek bu yapıların
ağına düşen, ulaşamadığımız, elinden tuta-

madığımız her bir gencimizin sızısını yüreği-
mizde hissediyoruz. Bunun için onlar bir 
çalışıyorsa biz beş çalışacağız. Onlar bir
faaliyet yapıyorsa biz on faaliyet yapacağız.
Karşımızdakiler bir gence ulaşıyorsa biz
yüzlercesine, binlercesine ulaşmaya gayret
göstereceğiz. Ama bu hainlerin, bu mankurt
sürüsünün gençlerimizin aklını ve kalbini 
zehirlemesine fırsat vermeyeceğiz” dedi.
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1 GENCiMiZDEN BiLE VAZGEÇMEYiZ

Gençlere seslenen Erdoğan
“Sizler asla sıradan bir 

ülkenin sıradan evlatları değilsiniz.
Hepinizde tarihiyle, birikimiyle, vic-
danıyla, değerleriyle, mağdur ve
mazlumlara sahip çıkmasıyla mağ-
rur ve necip bir milletin evlatlarısınız.
Atanız Sultan Alparslan’dır, Fatih’tir,
Yavuz’dur, Sinan’dır, Barbaros’tur,
Nene Hatun’dur, siz Çanakkale’de
İstiklal Harbi’nde daha nice büyük
mücadeleler de destan yazan kahra-

manların mirasçılarısınız. İstikbali
söz konusu olduğunda ölümü öldü-
ren cesur bir milletin çocuklarısınız.
15 Temmuz gecesi milletimiz çıplak
elleriyle tankları durdurarak, silahları
susturarak tüm dünyaya özgürlük ve
demokrasi dersi vermiştir. Başınızı
asla yere eğmeyin. Özgüveninizi asla
kaybetmeyin. Ümidinizi hiçbir
zaman yitirmeyin. Karamsarlığa ke-
sinlikle kapılmayın” ifadelerini kul-
landı. I SAYFA 7
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HiÇBiR ZAMAN KARAMSAR OLMAYIN

ZOR GÜNLER GEÇiREN
BASIN DESTEKLENMELi
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MHP Genel Başkanı Devlet
Bahçeli, CHP Genel Başkanı

Kemal Kılıçdaroğlu'na, “HDP’yi
meşru organ görmek demek, 
PKK’yı muhatap almak demektir”
sözleriyle tepki gösterdi. Bahçeli, 
“Bay Kemal ve ittifaklarının 'Kürt so-
rununu çözmek için HDP'yi meşru
organ olarak görebiliriz' sözleri, Te-
melsiz Sezai'nin de bu çürük sözlere
cevaben 'demokratik çözümün adresi
İmralı'dır” mesajı
kimin kimlerle be-
raber olduğunun
itirafı ve ispatı ni-
teliğindedir. Bu
açıklamaları kabul
etmek ülkeye iha-
nettir. Böyle bir
zihniyet asla
kabul edilemez”
diye konuştu.
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CHP’YE YÜKLENDİ

HDP’yi muhatap
almak yanlıştır!

FETÖ, PKK, DEAŞ gibi terör örgütlerinin Türkiye'deki gençlerin
beynini yıkayıp kendi saflarına çekmeye çalıştığını anlatan Erdoğan,

sert konuştu. Terör örgütlerine müsamaha göstermeyeceklerini 
anlatan Erdoğan, “Tek bir gencimizi daha terör örgütlerine

kaptırmayız. Onlar bir gencimize ulaşmaya çalışıyorsa biz binlercesine
ulaşacağız. Bu mankurtlara gençliği kaptırmayacağız” dedi

Üsküdar Validebağ Korusu'na belediye ekiplerinin 
iş makineleriyle gelerek kum dökmeleri nedeniyle
vatandaşlar ve görevliler arasında tartışma yaşandı

İstanbul Gazeteciler Dernek
Başkanı Mehmet Mert, 

Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin
gözden geçirilerek yeniden ele alın-
masını, AK Parti İstanbul Büyükşehir
Belediyesi Meclis Grubu'nun İBB'ye
sunduğu 'Basının desteklenmesi öne-
risinin' de ülke genelindeki belediye-
lerce kabul görmesini talep etti. Mert,

“Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tay-
yip Erdoğan'ın “tasarruf tedbirleri”
genelgesi kapsamında yer alan basın
ve yayın giderlerinin düzenlenmesi
bölümünün yeniden gözden geçirile-
rek gazetelerin mağdur edilmemesi
yönünde düzeltilmesi gerekiyor. 
Halihazırda zor günler geçiren basın
desteklenmeli” dedi. I SAYFA 9
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GAZETELER MAĞDUR EDiLMEMELi

ÇaTalCalI deRT YaNdI
Çatalca'da esnaf ziyaretle-
rini sürdüren iYi Parti Lideri

Meral akşener'in yanına gelen bir
kadın geçinememekten şikayet etti.
Bin 800 lira emekli maaşı aldı-
ğını söyleyen kadın, “Maaşı ye-
tiştiremiyoruz. Çoluğumuza,
çocuğumuza bir şey veremi-
yoruz. kendimizi doyuramı-
yoruz ki çoluk çocuk
doyuralım” dedi. akşener
ise Türkiye'nin ekonomik
anlamda vahim bir du-

rumda olduğunu belirterek, “Birileri
lüks içinde yaşarken vatandaş
böyle keder ve acı içinde yaşamak
zorunda kalıyor” dedi. I SAYFA 9
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Sevgili okurlarıma, ülkenin
çözülememiş haline gelen eğitimi-

mizle ilgili konuyu süzgeçten geçirerek,
analiz ederek, size seslenmek ve du-
yurmak istiyorum. Bir nebze faydam
olabilirse mutlu olacağımı da ifade
etmek istiyorum.Baktığımızda dünyanın
gelişmiş ülkeleri başta eğitim olmak
üzere ödün vermeden ileriye yönelik
yatırımlar yapıp hep
çağın önünde gitmişler-
dir. Bunu yaparken de
her bireyi, düşünmüş
buna ikna etmişler, 
bilgilendirmişler ve kısa-
cası inandırarak yoluna
devam etmişlerdir...

Pandemi ve 
yüz yüze eğitim

Mahmut Oyman'ın yazısı sayfa 5'te

VALiDEBAĞ’DA
GERGiNLiK!

Üsküdar Validebağ Koru-
su'na dün sabah saatlerinde

Üsküdar Belediyesi'ne bağlı ekipler
geldi. Belediye çalışanları kam-
yonla kum dökümü yaptığı sırada
çevredeki vatandaşlar engel ol-
maya çalıştı. Bu sırada görevliler ile
vatandaşlar arasında kısa süreli ar-

bede yaşandı. Validebağ Gönüllü-
leri isimli grup sosyal medya he-
saplarından koruya kum dökmeye
çalışan belediye görevlilerine engel
olmaya çalıştıkları görüntüleri pay-
laştı. Polis ekipleri araya girerek va-
tandaşlar ile görevliler arasındaki
gerginliği sonlandırdı. I SAYFA 9
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POLİS EKİPLERİ ARAYA GİRDİ

TARTIŞMA 

ÇIKTI
TARTIŞMA 

ÇIKTI
TARTIŞMA 

ÇIKTI
TARTIŞMA 

ÇIKTI
TARTIŞMA 

ÇIKTI
TARTIŞMA 

ÇIKTI
TARTIŞMA 

ÇIKTI
TARTIŞMA 

ÇIKTI
TARTIŞMA 

ÇIKTI Şeytanın
aklına

gelmez

Şeytanın
aklına

gelmez

Şeytanın
aklına

gelmez

Şeytanın
aklına

gelmez

Şeytanın
aklına

gelmez

Şeytanın
aklına

gelmez

Şeytanın
aklına

gelmez

Şeytanın
aklına

gelmez

Şeytanın
aklına

gelmez
Başakşehir'de, bir şirketin 
muhasebecisi bankadan para

çektiği sırada, otomobilinin lastiğini 
patlatan hırsızların tuzağına düştü. 
hırsızların takibe aldığı muhasebeci,
içinde 270 bin TL ve 500 doların bulun-

duğu çanta ile bankadan çıktıktan yakla-
şık 1 kilometre sonra lastik değiştirmek
için durdu. Muhasebeci, yedek lastiği 
çıkardığı sırada hırsızlar ise otomobilde
bulunan çantanın içindeki paraları çalarak
hızla uzaklaştı. I SAYFA 3
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Kartal Belediyesi, Türk müziğinin unu-
tulmaz ismi Ruhi Su’nun vefatının 36.

yıl dönümünde bir anma gecesi gerçekleştirdi.
Sanatçı Hasan Karayol ve Kartal Belediyesi
Türk Halk Müziği Korosu’nun sahne aldığı
gecede, unutulmaz anlar yaşandı. I SAYFA 13
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Bu yıl dördüncüsü gerçekleştiri-
len Türkiye’nin en büyük tek-

noloji etkinliği olan TEKNOFEST
2021 başladı. Açılış törenine iştirak
eden Bağcılar Belediye Başkanı Lok-
man Çağırıcı da alanı gezdi. Türki-
ye'nin yerli ve milli teknolojide geldiği
noktayı görmekten mutlu olduğunu
söyleyen Çağırıcı, “Çok güzel bir or-
tamdayız. 2023 Türkiye’sini yansıtan
en güzel tablo. Bu manzarayı gö-
rünce geleceğe olan inancımız daha
da artıyor” dedi. I SAYFA 9
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GENÇLER GURURLANDIRDI

2023 Türkiye’si
burada görülüyor

Kadıköy Belediye Başkanı 
Şerdil Dara Odabaşı, Fener-

bahçe Kalamış Yat Limanı ihalesi 
öncesi açıklamalarda bulundu. “Ka-
lamış'ı betone teslim etmeyeceğiz”
diyen Odabaşı, “Arkamda gördüğü-
nüz bina sizlerin de bildiği gibi Özel-
leştirme İdaresi. Ve bugün burada
Kadıköy’ün canına kastedilen bir 
ihalenin başvurusunun son günü.
Kadıköy’ün ciğerleri kesilecek. Kadı-
köy’ün anıları silinecek. Biz buna 
müsaade etmeyeceğiz” dedi. I SAYFA 5
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YETKİLİLERE SESLENDİ

Kalamış’ı betona
teslim etmeyeceğiz

Devlet Bahçeli

Büyükçekmece Akçansa Fabri-
kası'nın atıkları enerjiye dönüş-

türdüğünü anlatan  Akçansa Genel
Müdürü Zeki Kanadıkırık; “Tüm 
fabrikalarımızda ortalama 500 bin
ton/yıl üzerinde atığın geri kazanımını
sağlıyoruz. Sektör ortalamasının çok
üzerindeki alternatif yakıt kullanım
oranımızla karbon emisyonunun iklim
üzerindeki olumsuz etkilerini bertaraf
etmek için üzerimize düşen sorumlu-
luğu yerine getiri-
yoruz. Sadece
Büyükçekmece
Fabrikamız ile son
5 yılda tonlarca
atığı ekonomimize
geri kazandırarak,
İstanbul’un atık
sorununa çözüm
ortağı olduk”
dedi. I SAYFA 4
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ATIKLAR BOŞA GİTMİYOR

Hem karada hem
denizde enerji

Zeki Kanadıkırık

CHP Silivri İlçe Başkanı Berker
Esen, Silivri Belediye Başkanı

Volkan Yılmaz'ın İBB'nin hizmetlerini
kendi yapmış gibi sahiplendiğini ve
algı yönetmeye çalıştığını söyledi.
Esen, “İBB'nin yapmış olduğu çalış-
maları kendisi yapmış olarak göster-
mesi bir adet haline geldi. Sürekli bu
şekilde bir algı yönetimi yapma gayreti
içinde. Başkasının emeğine çökmeye
çalışıyor. Bu çok çirkin” dedi. I SAYFA 16
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YILMAZ’I HEDEF ALDI

Volkan Yılmaz algı
yapma peşinde 

Halk bezdİ:
Hep aynı çile
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Türküler 
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için söylendi

Türkiye’nin hiçbir zaman terör
örgütlerine boyun eğmeyeceğini
anlatan Erdoğan, “Bizim yolumuz 
ve tavrımız bellidir” dedi.
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Mehmet
Mert
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Acıbadem Taksim Hastanesi 
Nöroloji Uzmanı Dr. Öğretim 
Üyesi Mustafa Seçkin, “Hastalığın
özellikle erken döneminde 
beyindeki asetilkolin düzeyini
artırmaya yardımcı olan ilaçların
kullanımı ile semptomatik bir
iyileşme sağlanabiliyor” diyor

ALZHEIMER 

“ Ah yine unuttum!” dediğinizde hemen
ardından ‘Alzheimer mı oluyorum?’ so-
rusu aklınıza geliyorsa, hemen ‘evet’ ya-

nıtını vermeyin. Alzheimer hastalığı
unutkanlıkla ilişkili olsa da, pek çok farklı be-
lirti var… Giderek her şeyi unutma, hastadan
çok sevdiklerini hüzünlendiriyor elbette! Bir
annenin çocuğunu tanımaması, hatıralarının
asla aklına gelmemesi, bizi biz yapan geçmi-
şin silinmesi duygusal olarak yıkıcı bir
durum. Yalnızca Türkiye’de 600 bin hasta ol-
duğunu bilmek, üstelik hastaların aileleri de
düşünüldüğünde, karşımıza bu hastalıktan
etkilenen milyonları geçen sayılar çıkıyor. Üs-
telik tam tedavisi olmadığı için umutlar gide-
rek azalıyor. Ama bilim, bu durumu
hastaların lehine çevirmek için büyük bir
çaba sarf ediyor ve umut veren yeni gelişme-
ler oluyor! Alzheimer hastalarının beyninde
asetilkolin adı verilen ve sinir hücreleri ara-
sında iletişimi sağlayan bir kimyasal madde-
nin azaldığına dikkat çeken Acıbadem
Taksim Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Öğ-
retim Üyesi Mustafa Seçkin, “Hastalığın
özellikle erken döneminde beyindeki asetilko-
lin düzeyini artırmaya yardımcı olan ilaçların
kullanımı ile semptomatik bir iyileşme sağla-
nabiliyor. Hatta semptomatik iyileşmenin
ötesinde, hastalığın ilerlemesini yavaşlatmayı
vadeden yeni bir ilaç kısa bir süre önce ABD
Gıda ve İlaç Dairesi’nden (FDA) onay aldı.
Bu ve benzeri ilaçlar belirli aşamalardan
sonra kullanıma girebilecek” diyor. 

Bu belirtilere dikkat!

Alzheimer hastalığı günümüzde sık rastlanan
ve bu nedenle toplum tarafından bilinen bir
hastalık. Dünyada giderek daha fazla yaşlı
birey olması, bu hastalığın görülme oranını
da artıyor. Sinsice ilerleyen hastalıkta, unut-
kanlık en önemli belirtilerinden biri ama bu
unutkanlığın, günlük hayatı olumsuz etkileye-
cek şekilde olması gerekiyor. Ayrıca planlama
ve hesaplamada zorlanma, zamanı ve me-
kanı karıştırma, görüntüleri algılamada güç-
lük çekme, konuşma ve anlamada zayıflığı da
beraberinde getiriyor.

Bilişsel bozuklukla 
kendini belli ediyor

Türkiye Alzheimer Derneği verileri, ülke-
mizde 600 binin üzerinde Alzheimer hastası
olduğunu gösteriyor. 60 yaşın üzerinde her
beş kişiden birinde hastalığın öncüsü olarak
kabul edilen hafif bilişsel bozukluk belirtileri-
nin görüldüğüne de dikkat çeken Nöroloji
Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Seçkin,
“Gerekli önlemler alınmazsa beş yıllık takipte
bu hafif bilişsel bozukluk Alzheimer hastalı-
ğına dönüşebiliyor” diye uyarıyor.

65 yaş üstüne yıllık 
bilişsel muayene

Alzheimer hastalığının biyolojik bulgularının
tanıdan neredeyse 20 yıl önce ortaya çıkmaya
başladığına dikkat çeken Dr. Öğretim Üyesi
Mustafa Seçkin, “Amerikan Nöroloji Akade-
misi, 65 yaş üstü bireylerin yıllık kognitif
muayenelerinin yapılmasını öneriyor. Bu
muayeneler ile hastalardaki bellek, dikkat, yü-
rütücü işlevler, dil ve görsel-mekansal işlevler

gibi bilişsel yetilerindeki bozulmanın klinik öl-
çümleri yapılabiliyor” diye anlatıyor. Beyin
fonksiyonları için hayati öneme sahip bazı vi-
tamin, hormon ile mineral düzeylerini ölçen
testlerin de düzenli yaptırılması ve incelen-
mesi Alzheimer hastalığının ilerleyişinin ya-
vaşlatılması için gerekli. 

Beyinde o proteinler saptanırsa… 

Alzheimer hastalığının kesin tanısı nasıl ko-
nuyor? Alzheimer’da beyindeki asetilkolin adı
verilen ve sinir hücreleri arasında iletişimi
sağlayan bir kimyasal maddenin azaldığı bili-
niyor. Hastalığa neden olan anormal yapı-
daki amiloid ve tau proteinleri, biyokimyasal
ve görüntüleme yöntemleri ile saptanabiliyor.
Hastaların belinden sıvı alınarak yapılan
beyin-omurilik-sıvısı incelemesi ile anormal
yapıdaki bu proteinler görülebiliyor. Ama be-
linden sıvı örneği almanın yanı sıra, yeni nesil
bir görüntüleme yöntemi olan pozitron emis-
yon tomografisi (PET) ile de beyinde biriken
amiloid görüntülenip saptanabiliyor.

Yeni ilaçlar üzerinde çalışılıyor

İlerleyici bir hasara yol açtığı için Alzheimer
hastalığının tedavisi büyük önem taşısa da
halen tam tedavi sağlayacak bir ilaç bulun-
muyor. “Elimizdeki ilaçlar hastalığın seyrini
değiştirmekten çok mevcut belirtilerin düzel-
tilmesine yardımcı oluyor” diyen Dr. Öğretim
Üyesi Mustafa Seçkin, hali hazırda devam
eden bazı klinik araştırmalarda Alzheimer
hastalığının oluşumunu önlemeyi ve ilerle-
mesini yavaşlatmayı amaçlayan yeni nesil
ilaçlar üzerinde çalışıldığını belirtiyor. Kısa bir
süre önce ABD Gıda ve İlaç Dairesi’nden
(FDA) onay alan bir ilacın yaygın kullanıma
girmesi bekleniyor. Ancak ilaçlar, kesin tanı
konmuş Alzheimer hastalarında kullanılacak. 

Erken tanının yanı sıra… 

Erken tanı, yeni nesil ilaçların doğru hastada
kullanılmasının yanı sıra uyku bozukluğu,
yanlış beslenme, hareketsiz yaşam, depres-
yon, kaygı bozukluğu gibi sinirsel hasar
sürecini hızlandıran nedenlerin düzeltil-
mesinde de önem taşıyor. Alzheimer

hastalığı tedavisinde egzersiz terapilerinin de
önemli bir yeri olduğuna işaret eden Dr. Öğ-
retim Üyesi Mustafa Seçkin, “Yapılan çalış-
malar fiziksel egzersizin beyinde tamir
sürecini hızlandıran nörotrofik faktörlerin
artışına neden olduğunu, beynin yaş-
lanma hızını azalttığını ve Alzheimer
hastalığında da patolojik süreci yavaş-
lattığını gösteriyor” diye bilgi veriyor.
Alzheimer hastalığında beyinde
asetilkolin adı verilen ve sinir hüc-
releri arasında iletişimi sağlayan
bir kimyasal maddenin azaldı-
ğını belirten Dr. Öğretim üyesi
Mustafa Seçkin, “Hastalığın
özellikle erken döneminde
beyindeki asetilkolin düze-
yini artırmaya yardımcı
olan ilaçların kullanımı
ile semptomatik bir iyi-
leşme sağlanabiliyor.
Ayrıca gerektiğinde
melatonin kullanımı
ile uyku kalitesinin
yükseltilmesi be-
yinden anormal
yapıdaki ami-
loidin doğal
yollarla te-
mizlenip
uzaklaştı-
rılmasına
yardımcı
oluyor”
diyor.

SEMANUR POLAT

TEDAVISINDE 
UMUT VAR

alzheimer hastalığı kişiye özel belirtiler gösteriyor.
Bu nedenle bellek seviyesinde düşüş hisseden kişile-
rin doktora başvurmalarını öneren Dr. Öğretim Üyesi
Mustafa seçkin, şunları söylüyor: “evden çıkarken
anahtarı ya da telefonu unutmak, herkesin başına
gelebilir. ancak bunlar sıklaşmaya başladıysa, eski-
den daha hızlı tamamladığımız bir işi bitirmemiz uzu-
yorsa, faturaları takip etmekte güçlük çekiyorsak, bu
belirtiler ihmal edilmemeli. ayrıca yaşlılıkla birlikte
artan depresyon, kaygı bozukluğu gibi duygudurum
bozuklukları, dürtü bozukluğu, delüzyonel düşünce,
görsel-işitsel varsanılar, davranış ve kişilik değişik-
likleri gibi psikiyatrik belirtilerin de önemli bir bölü-
münün altında alzheimer hastalığı ve benzeri
nörodejeneratif süreçlerin yattığı unutulmamalı.”

İşinizi bitirmekte 
zorluk çekiyorsanız,
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Kanserin
100’den fazla
türü var. Bu

kanserler içinde doğrudan
korunabileceğimiz bir türü

bulunuyor; rahim ağzı kan-
seri. Bu kanserden korunmak

için yapılacak tek eylem ise, aşı
olmak! rahim ağzı kanserine yol

açan Human Papilloma Virüsü
(HPV), cinsel yolla bulaşıyor, yıl-

larca sinsice ilerliyor ve geç dö-
nemde belirti veriyor. erken teşhisi

ise bazı tarama testleriyle mümkün.
HPV 200’den fazla türü olan kadın ve

erkekte ciltte siğillere yol açan aynı za-
manda bazı türleri rahim ağzı kanseri

başta olmak üzere birçok kansere sebep
olabilen bir virüs olarak ortaya çıkıyor. Tüm

dünyada kadınlar arasında en sık görülen 4.
kanser olan rahim ağzı kanseri, her yıl

500.000’ den fazla kadını etkiliyor. Her yıl eylül
ayının Kadın Kanserleri Farkındalık ayı olarak ka-

muoyunun dikkatini jinekolojik kanserlere çekil-
mek istendiğini belirten acıbadem ankara

Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç.
Dr. emre Özgü ''Her eylül ayında jinekolojik kanserler

konusunda toplumsal farkındalık oluşturmak için çeşitli
çalışmalar yapılıyor. rahim, yumurtalık ve rahim ağzı

gibi kadınlarda sık görülen kanser türleri ve korunma yol-
ları aktarılıyor. Bu kanserler içinde rahim ağzı kanseri, ka-

dınların korunabileceği tek kanser olarak dikkat çekiyor.
Yapılan araştırmalara göre kadınların yaklaşık %80’inden

fazlası hayatlarının mutlaka bir döneminde HPV virüsüne
maruz kalmaktadır. ancak, HPV’ ye maruz kalan kadınların

yüzde 80’i 1 yıl içerisinde, yüzde 90’ı ise 2 yıl içerinde bağışıklık
sistemleri sayesinde virüsü vücutlarından atmaktadır. Vücuttan

temizlenemeyen virüs ise belirti vermeden, rahim ağzında değişik-
likler yapmaya başlayarak sonunda rahim ağzı kanserine yol 

açabilir ''dedi. 

Siğiller ile ortaya çıkıyor

Genital bölgede yüzeyden kabarık lezyonlar şeklinde ortaya çıkan siğille-
rin HPV enfeksiyonu belirtisi olabileceğini dile getiren Dr. emre Özgü söz-

lerini şöyle sürdürdü: ''siğil yapan HPV tiplerinin rahim ağzı kanserine yol
açma ihtimali oldukça düşüktür.  rahim ağzı kanserine yol açan HPV enfek-

siyonu ise genelde belirti vermeyebilir. Cinsel ilişki sırasında kanama, yoğun

kasık ağrısı ya da kötü kokulu kanlı vajinal akıntı gibi belirtiler ortaya çıktığında
hastalık maalesef ilerlemiş safhaya geçmiş anlamına gelmektedir.''

HPV kanser demek değildir'

'HPV enfeksiyonu saptanan hastalar kanser olmuş sayılmazlar. sadece vücut-
larında HPV virüsü taşıdığı ispatlanmış olur ''açıklamasında bulunan Dr. emre
Özgü '' Bu aşamadan sonra HPV’nin tipi rahim ağzında ne tür değişikliklere
sebep olduğunun saptanması için yapılacak değerlendirmeler sonrasında,
takip ve tedavi planı oluşturularak hastalığın kanser aşamasına geçmeden vü-

cuttan temizlenmesi sağlanmalıdır''
dedi.

Hastalığa karşı güçlü
silahlarımız var

''Virüs kaynaklı gelişen ve ölümcül
olan HPV hastalığına karşı elimizde
güçlü iki silah var. Bunlardan ilki,
rahim ağzı kanseri taraması için
kullanılan HPV ve smear testleri.
Bu testler sayesinde rahim ağzında
kansere henüz dönüşmemiş deği-
şiklikler erken dönemde saptanabil-
mekte ve kanser olmadan hastalar
tedavi edilebilmektedir'' açıklama-
sında bulunan Doç. Dr. emre Özgü
''Bu sebeple kadınların jinekolojik
muayenelerini ve smear testlerini
aksatmamaları rahim ağzı kanse-
rine karşı en önemli silahlarımızdan
birisidir. ikinci silahımız ise HPV’ye

karşı geliştirilen aşıdır. aşılar rahim azı kanserinin yüzde 70 ila yüzde 90’ından
sorumlu olan HPV tip 16 ve 18’in yanı sıra en çok görülen semptom olan siğil-
lerin sebebi HPV Tip 6 ve 11’e karşı koruma sağlamaktadır'' ifadelerini kullandı. 

9-15 yaş arası aşı yapılmalıdır

aşının önemine dikkat çeken emre Özgü sözlerini şu şekilde noktaladı: ''HPV
kadınlarda sık gözlenen ölümcül bir kanser olan rahim ağzı kanserinin en
önemli sebebidir. ancak mevcut aşı sayesinde gelişiminin engellenebilmesi se-
bebiyle “aşı ile önlenebilen tek kanser” türü olarak dikkat çekmektedir. aşı için
en ideal yaş 9-15 arası, henüz cinsel olarak aktif olmamış kız ve erkek çocukla-
rıdır. Bu yaş grubu dışında kalan kadınların 45, erkeklerin ise 25 yaşına kadar
aşı olabilmesi mümkündür. 70’ den fazla ülkenin aşılama programında olan
HPV aşısı sayesinde rahim ağzı kanseri gelişim sıklığının yüzde 90’dan fazla bir
oranda düşürülmesi hedeflenmektedir. ileri dönemler için temel hedef ise dü-
zenli takip ve etkin aşılma sayesinde rahim ağzı kanserinin aşısı olan tek kan-
ser olmasından öte aşı ile ortadan kaldırılmış tek kanser olabilmesidir.''
neŞe MerT
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Vitamin pazarına
salgın dopingi
Phygital perakende deneyimi sağlayıcısı REM People’ın
yaptığı araştırmaya göre salgın döneminde takviye edici
gıdalara ve vitaminlere yönelik talep yaklaşık yüzde 80
arttı. Fiyatları yüzde 20’den fazla artan ürünlerin toplam
ürünler içindeki payı da yüzde 80’e varan oranda arttı

Türkiye’de geleneksel kanalın nabzını Esnaf Ba-
rometresi raporuyla tutan REM People, bu kez
takviye edici gıdalara yönelik talebi araştırdı. Pan-

demi sonrasında eczanelerdeki takviye edici gıdalar ve vita-
minlere yönelik talep yaklaşık yüzde 80 arttı. Fiyatları yüzde
20’den fazla yükselen ürünlerin toplam içindeki payı da
olumlu yönde artış gösterdi. Türkiye’de bu alanda ilk ana-
lizi yaptıklarını anlatan REM People Müşteri Başarı Direk-
törü Ali Dedei, “Salgının ilk döneminde artan vitamin veya
takviye edici gıdalara yönelik talep 2021’in ilk yarısında aşı-
lamanın artmasıyla beraber azalma trendine girse de vaka
sayıları yükselince vitamin talebi de patladı” dedi.
REM People’ın reçetesiz bağışıklık artırıcı ürünlere yönelik
araştırmasının öne çıkan sonuçları şöyle oldu: 

Bağışıklığı neler artırıyor?

REM People’a göre takviye edici gıdalar arasında en çok
satılan ürünler C vitamini, multivitaminler, kolajen ve pro-
polis çeşitleri oldu. 

Fiyatları 1 yıldır yükseliyor

Eczanelerdeki durumu ortaya koyan araştırmaya göre tak-
viye edici gıdalar ve vitaminlerin fiyatı son 1 yılda yükseliş
gösterdi. Katılımcıların yüzde 42,7’si fiyatların yüzde 20,
yüzde 19,4’ü ise yüzde 10 oranında arttığını söyledi.

Talep yüzde 80’e kadar arttı

Pandemi döneminde takviye edici gıdalara yönelik tercihler
de arttı. Katılımcıların yüzde 58,9’u talebin yükseldiğini,
yüzde 19,8’i ise çok yükseldiğini söyledi. Böylece yüzde 80’e
varan oranda talep artışı yaşandığı ortaya çıktı.  

Raf payı artıyor

Salgın öncesine göre takviye edici gıdaların toplam ürünler
içindeki payı da arttı. Olumlu yönde artış yaşandığını söyle-
yenlerin oranı yüzde 58,1,
olumlu yönde yüksek artış
yaşandığını söyleyenlerin
oranı ise yüzde 19,4
oldu. 
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O lay, saat 10.00 sıralarında Esenyurt
Battal Gazi Mahallesi Cemre So-
kak'ta yaşandı. Türkmenistan uy-

ruklu Beghzat B., eski sevgilisi Rhatoy A.'nın
(30) yaşadığı apartmanın bodrumuna giz-
lendi. Burada kadının işe gitmesini bekleyen
Beghzat B., Rhatoy A.'yı merdivenlerden indiği

sırada saçından yakalayıp, dışarı çıkardı. Bir
süre yaşanan bağrışmanın ardından Beghzat
B., Rhatoy A.'yı göğsünden bıçakladı. Saldır-
gan olayın ardından kaçarken, ihbar üzerine
olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri yapılan ilk müdahalenin ardın-
dan kadını hastaneye kaldırdı. Rhatoy A.'nın

durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri
saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Kadının saçından tuttu

Yaşananları anlatan Rhatoy A.'nın komşusu,
"Ben kızımı okula hazırlıyordum. Bir kişi
geldi, içeri girdi. Kızıma 'Nereye geldi' diye

sordum. Bodruma indiğini söyledi. Bod-
rumda saklanmış. Daha sonra bu kişi, kadı-
nın saçından tuttu. Kadının çığlık seslerine
çıktım. Baktığımda kadının saçından tut-
muştu. Kadın, 'Yardım edin' diye bağırı-
yordu. Adam gittikten sonra baktım, kadın
kanlar içindeydi" dedi. DHA

Avcılar'da
kaza: 1 yaralı

AVCILAR'da hafif ticari araç ile
otomobilin kafa kafaya çarpış-
ması sonucu bir sürücü yara-

landı.Kaza, Yeşilkent ile Tahtakale
Mahallesi arasındaki Çiftlik Yolu'nda saat
18.00 sıralarında meydana geldi. Tahtakale
Mahallesi yönünden gelen Ahmet Mesut
K.'nin kullandığı 21 AAB 283 plakalı hafif
ticari araca karşı yönden gelen Mesut Ça-
lışır yönetimindeki direksiyon kontrolünü
yitirdiği 19 UE 839 plakalı otomobil çarptı.
Kazada yaralanan Çalışır'ı hurdaya dönen
araçtan çıkarmak için itfaiyeden yardım is-
tendi. Gelen ekipler tarafından yaralı halde
çıkarılan Mesut Çalışır, Küçükçekme-
ce'deki Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve
Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza-
dan hava yastıklarının açılması ve emniyet
kemeri sayesinde yara almadan kurtulan
Ahmet  Mesut  K., "Birden şeridime geçti.
Kaçmak istedim gelip çarptı. Direksiyon
hakimiyetini kaybetmişti" dedi.

Başakşehir'de, bir şirketin muhasebecisi bankadan para çektiği sırada, otomobilinin lastiğini patlatan
hırsızların tuzağına düştü. Hırsızların takibe aldığı muhasebeci, içinde 270 bin TL ve 500 doların bulunduğu
çanta ile bankadan çıktıktan yaklaşık 1 kilometre sonra lastik değiştirmek için durdu. Muhasebeci, yedek
lastiği çıkardığı sırada hırsızlar ise otomobilde bulunan çantanın içindeki paraları çalarak hızla uzaklaştı

Küçükçekmece'de park halin-
deki bir otomobil içerisinde
kafasına poşet geçirilmiş
halde erkek cesedi bulundu.
Aracın arka koltuğunda ise
açık halde iki piknik tüpü
olduğu iddia edildi. Olayın
intihar mı cinayet mi olduğu
başlatılan soruşturma
sonrasında belli olacak

Olay, geçen Perşembe günü saat 15.00 sı-
ralarında meydana geldi. İddiaya göre; bir
şirketin muhasebecisi K.T., Başakşehir'de

bulunan bir bankadan para çektikten sonra para
dolu çanta ile otomobiline binerek ilerlemeye baş-
ladı. 30 metre ilerledikten sonra otomobilin lastiğinin
patladığını fark eden K.T., yaklaşık 1 kilometre sonra
lastiği değiştirmek için durdu. K.T., otomobilin baga-
jından yedek lastiği çıkardığı sırada, otomobile yakla-
şan bir kişi aracın ön kapısından girerek çantanın
içindeki paraları alıp hızla uzaklaştı. Yedek lastiği ba-
gajdan çıkardıktan sonra otomobilin kapılarını kilit-
lemek isteyen K.T., aracın ön kapısının açık
olduğunu fark etti. K.T., hızla otomobilin içindeki
çantayı kontrol ettiğinde ise çantanın içindeki parala-
rın yerinde olmadığını gördü. Daha sonra K.T, polisi
arayarak soyulduğunu bildirdi. Polis ekipleri, hırsız-
ların yakalanması için çalışma başlattı.  

Kameralar kaydetti

Polis ekiplerinin çalışmasının ardından banka ve olay
yeri çevresindeki güvenlik kameraları izlendi. Görün-
tülerde, motosiklet ile K.T.'yi takip eden iki kişiden bi-
rinin K.T. ile birlikte bankaya girdiği görülüyor.
Bankadan para dolu çanta ile çıkan muhasebeci
K.T.'nin otomobilinin lastiğini patlatan kişilerin bir
süre sonra lastik değiştirmek için duran K.T.'nin oto-
mobilinden paraları çalarak hızla uzaklaştıkları görü-
lüyor. 

Planlanmış bir iş

Yaşanan hırsızlık olayını anlatan K.T., "Şirketim
adına para çekmek için bankaya gelmiştim. Parayı

çekip aracıma bindim. 30 metre gittikten sonra ara-
banın lastiklerinde bir sorun olduğunu fark ettim.
Trafik müsait olmadığı için yaklaşık 1 kilometre
sonra durdum. Sağ arka lastiğin patlak olduğunu
gördüm. Lastiği değiştirmek için bagajdan stepneyi
çıkardım. Arabada para olduğu için kapıları kilitle-
mek istedim ama kilitlenmedi. Şoför koltuğunun ol-
duğu tarafa yöneldiğimde, kapının açık, çantanın ise
yerde olduğunu gördüm. Soyulduğumu anladığımda
polisi aradım. Polis geldi ve gerekli işlemleri yapacak-
larını söylediler. Çevredeki kamera kayıtlarını incele-
diğimizde, soyguncuların bu işi çok önceden
planladığı açıkça görülüyor. Bankaya girerken, bir ki-
şinin de peşimden bankaya girdiği ve hiçbir işlem
yapmadığı gözüküyor. Bankadan çıktığımda da beni
takip ediyor. Ben tam arabaya binerken, arka sağ las-
tiğime doğru eğilip kalktığı görülüyor. Sonradan fark
ettim ki tam o anda arabanın lastiğini patlatmış. Bir
motosikletle beni takip ediyorlar. Daha sonra aracı
durdurduğum yerde, yolun karşısında bekliyorlar.
Ben bagajdan stepneyi çıkarırken geliyor. Hayret ve-
rici bir şekilde geliyor. Paraları çıkarması 5 saniye bile
sürmüyor. Çantanın içerisinde bankadan çektiğim
270 bin TL ile 500 dolar para vardı.   

Çok mahcubum

Ciddi anlamda psikolojim bozulmaya başladı. Şirket
işverenlerine karşı çok mahcubum. Şirketimin ve
benim ciddi bir mağduriyetim var. Hırsızlar bulun-
madığı müddetçe, ben de zan altına kalacağımı dü-
şünüyorum. İstanbul Emniyeti'nden ilgili teşkilatlara
talimat vererek, bu işi hızlı bir şekilde çözmelerini 
istiyorum" ifadelerini kullandı.

Şeytanın aklına gelmez

Şaka yapayım
derken kaza yaptı
Esenyurt'ta, yolda elektrikli scooter kullanan yeğenini gören amca, şaka yap-
mak için otomobilini gencin üzerine sürdü. Otomobilin çarptığı scooterdaki
yeğen, yere düşerek yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Cesedin kafasına
poşet geçirmişler

Topun içinde
sıkışıp kaldı

Olay, bugün saat 17.00 sırala-
rında Halkalı Merkez Mahal-
lesi 1235 Sokak üzerinde

meydana geldi. 34 EGY 57 plakalı oto-
mobilin ön koltuğunda kafasına poşet
geçirilmiş halde bir kişiyi görenler du-
rumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üze-
rine olay yerine polis ve sağlık ekipleri
sevk edildi. Sağlık ekipleri, otomobildeki
kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Aracın arka koltuğunda ise açık halde iki
piknik tüpü bulunduğu öğrenildi. Yapı-
lan incelemenin ardından ceset Adli Tıp
Morguna kaldırıldı. Olayın cinayet mi
intihar mı olduğu araştırılıyor. Olayı
gören mahalle sakinlerinden biri "Gel-
dik, baktık ceset ön koltukta başına bir
poşet geçirmiş. Arka koltukta iki tane
tüp açmış, piknik tüpü. Kendi kendine
intihar etmiş. 3-4 saattir burada. Saat
2'den beri buradaymış" dedi.

Beşiktaş, Barbaros Meyda-
nı'nda sergilenen Osmanlı dö-
nemine ait ağızdan dolma

demir kaval topun içine giren bir kişi
burada sıkıştı. Bir süre çıkmak için ça-
balayan kişiyi çevredekiler de çıkarama-
yınca itfaiye ekiplerine haber verildi.
Kısa sürede gelen Beşiktaş itfaiyesine
bağlı ekipler tarihi savaş topunun ağız
kısmında sıkışan kişiyi kurtardı. Fotoğ-
raf çektirmek için topun içine girip sıkış-
tığı belirtilen kişinin sağlık durumunun
iyi olduğu öğrenildi.  

Olay, dün sabah saatlerinde Esenyurt Hür-
riyet Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre,
sokakta elektrikli scooter kullanan yeğenini

gören amca, yeni aldığı otomobili şaka amaçlı üze-
rine sürdü. Otomobili scootera çarptı. Yere düşen
yeğen, bacağından yaralandı. Yaşananlar ise marke-
tin güvenlik kamerasına yansıdı. Yaşananları anlatan
iş yeri sahibi Salih Meşe, "Dükkanımda bekliyor-
dum. Aniden bir gürültü koptu. O refleksle dışarı

baktım. Yerde yatan birini gördük. Otomobil, scoo-
tera çarpmış. Hemen ona yardımcı olmaya çalıştık.
Ben araç kaza yaptı diye düşündüm. Yerde yatan ar-
kadaşı sonradan gördüm. Birinci önceliğimizi insan
tabi ki. Biz de sonradan öğrendik. Araçla gelen kişi,
scooterı kullananın amcasıymış. Çocuk da bilmiyor.
Amcası üzerine kırarak şaka yapmak istemiş. Gele-
nin amcası olduğunu anlamamış. Araçtan inince
amcası olduğunu anladı" dedi.

ESKI SEVGILISINI
BICAKLADI
Esenyurt'ta eski sevgilisinin
yaşadığı apartmanın bod-
rumuna gizlenen Türkme-
nistan uyruklu Beghzat B.,
kadını evden çıkıp, işe git-
tiği sırada göğsünden bı-

çakladı. Tedavi altına
alınan kadının sağlık duru-
munun iyi olduğu öğrenilir-
ken, kaçan şüpheli aranıyor

Olay, geçen Perşembe günü saat 15.00 sıralarında meydana geldi.
İddiaya göre; bir şirketin muhasebecisi K.T., Başakşehir'de bulunan bir
bankadan para çektikten sonra para dolu çanta ile otomobiline 
binerek ilerlemeye başladı. Devamında ise gelişmeler yaşandı.

Yaşananları anlatan Rhatoy A.'nın komşusu, "Ben kızımı okula hazırlıyordum. Bir kişi geldi, içeri girdi. Kızıma 'Nereye geldi'
diye sordum. Bodruma indiğini söyledi. Bodrumda saklanmış. Daha sonra bu kişi, kadının saçından tuttu. Kadının çığlık
seslerine çıktım. Baktığımda kadının saçını tutmuş çekiyordu. Kadın gerçekten çok zor bir durumdaydı” şeklinde konuştu.
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F arsça da “benden sana zarar gelmez.”
Arapça da “Selam” anlamın taşır.
Osmanlı’da “Geniş ve mamur yere gel-

diniz, rahat ediniz” dir.
Aynı zaman da “Günaydın “ veya “Hoş

geldiniz” anlamında bir esenleşme veya se-
lamlaşma sözüdür.

Masum, temiz bir o kadar nazik, samimi,
sevecendir. 

Canlılara güven veren böylesi bir kelime
yoktur. 

Hayvanlara yaklaşırken ürkütmemek için
sesini kısarak dersin.  “Benden sana zarar
gelmez.” Merhaba.

Kalın, ince dudakların arasından su gibi
akar, hece hece dökülür. 

Kin, nefret, öfke, kıskançlık, ihanet, edep-
sizlik, saygısızlık içermez. 

Sesim çirkin diyene dahi yakışır. 
Mevsim kış ise sıcaklık, yaz ise serinlik

verir. 
Şarkı, Türkü, Pop, Cazz tarzında söylenir. 
Gitarın tellerinden çıkıp, kulağına gelen

sesin ahengiyle önünü ilikleyip, gözlerinin
içine bakarak elini ona doğru uzattığın yolcu-
luğun adıdır. Merhaba.

Farklı ülkeye gittiğinde öğrendiğin ilk 
kelimedir.

Beklemedik bir anda tabancadan çıkan
mermi hızıyla, sevgiline sunduğun gül gibidir.

O kaç yaşında olduğuna takılmaz. Hangi
milletten olduğun, ne iş yaptığın önemsizdir.
‘Merhaba’ demiş olman yeterlidir. 

Sosyalleşmenin olmadığı günlerde, yıllarca
cisim olarak varlığını bildiğin komşun ile o
günlerde tanışıp yakınlaşmaya vesile olan 
sıcaklıktır.   

Ayrılık veya yol ayrımı değil, yolun 
kesiştiğidir.  

Topraklarını savunmak için girdiğin savaş-
taki haykırıştır. 

Namusunu korumak için göğsünü siper 
etmendir. 

Güneşin doğduğu, yıldızların geceyi aydın-
lattığı hoş sedadır. 

İlk öpüşmenin dayanılmaz isteğiyle kavuş-
tuğun heyecan, seni seviyorumun bir başka
tanımıdır. 

Mahpusluğa son verip, özgürlüğe açtığın
kapıdır. 

Mustafa Kemal Atatürk’ün “Efendiler, biz
tekke ve zaviyeleri din düşmanı olduğumuz için

değil; bilakis bu tip yapılar, din
ve devlet düşmanı olduğu, Selçuklu ve Osman-
lı’yı bu yüzden batırdığı için yasakladık. Çok
değil, yüz yıla kalmadan eğer bu sözlerime dik-
kat etmezseniz göreceksiniz ki; bazı kişiler,
bazı cemaatlerle bir araya gelerek bizlerin din
düşmanı olduğunu öne sürecek, sizlerin oyunu
alarak başa geçecek ama sıra devleti bölüş-
meye geldiğinde birbirine düşeceklerdir.” Dedi-
ğidir Merhaba…

Geç kalmak yerine, zamanında olman 
gereken yerde olmaktır.  

Yaşamaya dair hedeflediğin yolda
yürümektir.  

Merhaba “Herkesin hizmetine mahsustur.”
Kiralanamaz, satılmaz. 

Kira artışlarına isyan eden yurttaşın, yurt-
suz öğrencilerin çığlıdır.

Geçmişin olumsuzluklarını geride bırakıp,
önüne bakmak için attığın adımdır.

Başlangıçlara yelken açmaktır. 
İyi günde, kötü günde bir ömür geçirmek

için andındır. 
Yoldaş olmanın devrimci adıdır. Merhaba
Bebeğin hayata tutunmak için attığı ilk

adımdır. 
SMA’lı bebeğin kilo almaya başladığında

güldüğü tombik yanağındaki gamzedir.  
Traktörü haciz edilmeyen çiftçinin, mahsu-

lünü sattığındaki mutluluktur.   
Torunlarına kavuşan Münevver teyzenin

mutluluk şarkısı, Erdem amcanın torununa
harçlık verdiğinde aldığı keyiftir. 

İftira atarak, yandaş bulmak, kendini kanıt-
lamanın peşinde olmak değil, öğretici olup, in-
sanları doğru yola sevk etmenin ünlem halidir. 

Papatya falındaki son yaprağın “seviyor”
çıkmasıdır. 

Namaza başlamanın niyeti olduğu gibi Al-
lah’a yakarıştır. 

Merhaba, İnanmanın, güvenmenin, sırdaş
olabilmenin yüklemidir.

Esnafın, siftah yapmayan komşusuna, ken-
disine gelen müşteriyi ” Siftahımı yaptım,
komşum yapmadı. Ondan alınız” diyebilmektir. 

Ölmüşlerinin ruhuna okuduğun Fatiha’nın
elifi, korkma diyerek sevdiğine uzattığın zeytin
dalıdır. 

Bilime, ilime inanmaktır. 
El ele tutuşarak O’na biat etmektir.  
İnancın dayanılmaz hafifliğine erişmektir. 

Uçak filolarınla gururlanarak 
şahlanmaktır. 

Bebeğini kucağına alan annenin yüzündeki
mutluluktur. 

Annenin evladına, edebi, saygıyı anlatma-
nın formülüdür. 

Eşini işine uğrularken arkasından
bakabilmektir. 

Çalmadan, iftira atmadan, haysiyetle yaşa-
mak, kul hakkı yememektir. 

Sebepsiz bir anda sevdiğin kadının alnına
koyduğun öpücüktür. Merhaba.

Ladese tutuştuğunda, kaybetmemek için
aklımda demektir. 

Yumurtayı ucuza alıp, haşladıktan sonra
‘Hadi tokuşturalım dediğin de’ kırılmayan yu-
murtanın gücüdür. Kazanın kahkahasıdır.    

Merhaba, balığın yanına sevgini katarak
yapılan salatanın tadıdır. 

Vuslat’a ulaşmak için Adaletli bir Dünya
için beraberce MERHABA diyelim mi?

Dünyanın ucundan bir gül açılmış, 
Efil efil esen yele merhaba
Karanlığın sonu bir ulu şafak 
Sarp kayadan gecen yola Merhaba
Selam olsun dört bir yana merhabaAkan

kana düşen cana merhabaHesap sorulacak
güne merhabaTürküler söyleyen dile merhaba

Okumayı sevdiren Yaşar Kemal’e merhaba. 

Adaletli dünya için … 

Üsküdar Belediyesi, pandemi 
önlemlerini de dikkate alarak
gerçekleştirdiği konserlerle sadece
Üsküdar değil çok sayıda İstanbulluya
da doyumsuz müzik akşamları
yaşatmaya devam ediyor. Yaz
başından bu yana gerçekleşen 
konserlerin son halkası efsane 90’lar
kadrosu ve Derya Uluğ konserleri oldu

Üsküdar keyiflendi

90’LARIN efsane kadrosu Bora Öztop-
rak, Hazal, Mansur Ark, Reyhan Karaca,
Sibel Alaş ve Ümit Sayın’ı Nakkaştepe

Millet Bahçesi’nde bir araya getirdi. Bir döneme
damgasını vuran sanatçılar, İstanbul’un mücevheri
olarak gösterilen Nakkaştepe Millet Bahçesi’nde İs-
tanbulluları 90’lara uzanan bir zaman yolculuğuna
çıkardı. Ünlü popçu Derya Uluğ’un sahne aldığı
konser ise İstanbul’un dört bir yanından katılımcıları
ağırladı. Uluğ, kendi şarkılarının yanı sıra birbirinden
değerli sanatçılara ait parçalardan oluşan repertuvarı
ile izleyenlere tadına doyulmaz bir müzik ziyafeti
çekti.  Üsküdar Belediyesi, imzasını taşıdığı etkinlik-
lerle İstanbulluları müziğe doyurmayı sürdürüyor.
Bu kapsamda radyo ve TV programcısı Banu Kara-
kuş’un moderatörlüğünde Nakkaştepe Millet Bahçe-
si’nde bir dönemin efsane isimleri olan Bora
Öztoprak, Hazal, Mansur Ark, Reyhan Karaca,
Sibel Alaş ve Ümit Sayın’ı bir araya getirdi. 90’ların
hit şarkılarıyla İstanbullulara nostalji dolu anlar ya-
şatan usta sanatçılar, yıllardır hiç bozulmadan süren
dostluklarını bu buluşma ile tekrar taçlandırdı. 

90’lar geçidi

Konserde Bora Öztoprak Seni Seviyorum, Gidiyo-
rum, Cüzdan, Hazal Elden Yar Olmaz, Sürgün Aşkı-
mız, Bozuyorum Yeminimi, Sevgili, Mansur Ark,
Maalesef, Gazla Gitsin, Yarim, Reyhan Karaca, Sev-
dik Sevdalandık, Gidesim Gelmiyor, Tam 12’den, Al-
datıldık, Sibel Alaş, Adam, Fem, Bende Hüküm Sür,
Ümit Sayın, Hicran, Ben Tabii ki, Dön Bebeğim şar-
kılarını sevenleriyle birlikte seslendirdi. 

Türkmen de eşlik etti

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen’in katılı-
mıyla düzenlenen konserde keyifli anlar yaşandı.
Türkmen, tüm şarkılarını coşkulu ve kalabalık bir
kitle ile birlikte seslendiren sanatçılara tek tek hediye-
lerini takdim ederken, Banu Karakuş’un sürpriziyle
sanatçılara konser sırasında eşlik etti. Türkmen,
90’ların efsane isimleriyle birlikte “Memleketim” şar-
kısını söyledi.  Sürpriz de Hilmi Türkmen’ in davetini
kırmayan AK Parti Milletvekili Osman Boyraz sah-
neye çıkarak şiir okudu. 

Nakkaştepe’de Derya Uluğ coşkusu 

Üsküdar Belediyesi, İstanbul’un mücevheri Nakkaş-
tepe Millet Bahçesi’nde düzenlediği Derya Uluğ kon-
seri ile yazın son günlerinde İstanbullulara müzik
dolu bir akşam yaşattı. Derya Uluğ’un muhteşem
sahne performansıyla göz doldurduğu konserde se-
venleri de şarkılarına eşlik etti. 

Hit şarkıları seslendirdi

Derya Uluğ, Okyanus, Kanunlar gibi, Canavar gibi
kendi şarkılarının yanı sıra Sezen Aksu’dan Yıldız
Tilbe’ye, Tarkan’dan Sertap Erener’e kadar çok sa-
yıda usta sanatçının hit şarkılarını da seslendirdi.
Müzik ve sohbet dolu gecede Derya Uluğ, muhte-
şem sahne performansı ve güzel sesiyle alkışları top-
ladı.  Üsküdar Belediyesi, pandemi koşullarını da
dikkate alarak düzenlediği konser ve benzeri etkinlik-
lerine sonbahar boyunca da devam edecek. 

A kçansa, son 10 yıldır, en az finansal
performans kadar ekolojik ve sos-
yal hedefleri iş stratejisine entegre

etmeye özen gösteriyor ve işinin kayna-
ğında ‘gelecek için sorumlu çalışma’ yakla-
şımına yer veriyor. Şirket, aynı zamanda,
sürdürülebilirlik anlayışının, değer zinciri-
nin tüm halkalarına yayılmasını teşvik ede-
rek, çevresel etkinin azaltılmasından
toplumsal fayda sağlamaya kadar geniş ve
kapsamlı olumlu etki yaratmaya odaklanı-
yor. Akçansa üretim aşamalarında aldığı
enerji verimliği tedbirleri ve üretimde daha
fazla oranda alternatif yakıt, biyokütle kul-
lanımı gibi uygulamalarıyla karbon emis-
yonunu 2017’den bu yana yüzde 24 azalttı.  

Atık sorununa çözüm ortağıyız

Dijital odaklı enerji verimliliği projeleri ile
de yüzde 64 enerji tasarrufu sağladı. 2014-
2020 yılları arasında arıtma çamurundan
toplam 300.000 tondan fazla CO2 oluşma-
sını engellemeyi başardıklarının altını çizen
Akçansa Genel Müdürü M.Zeki Kanadıkırık;
“Fosil yakıt kullanımını azaltarak, potansi-
yel alternatif kaynakları olabildiğince eko-
nomiye geri kazandırmayı hedefliyoruz.
Rüzgâr ve atık ısıdan elde ettiğimiz enerji
ile üretimdeki toplam enerji ihtiyacımızın
yüzde 14’ünü karşılıyoruz. Tüm fabrikaları-
mızda ortalama 500 bin ton/yıl üzerinde
atığın geri kazanımını sağlıyoruz. Sektör or-
talamasının çok üzerindeki alternatif yakıt
kullanım oranımızla karbon emisyonunun

iklim üzerindeki olumsuz etkilerini bertaraf
etmek için üzerimize düşen sorumluluğu
yerine getiriyoruz. Sadece Büyükçekmece
Fabrikamız ile son 5 yılda 1.000.000 ton
atığı ekonomimize geri kazandırarak, İstan-
bul’un atık sorununa çözüm ortağı olduk.
Yaptığımız kamu iş birlikleri sayesinde
(İSTAÇ, İSKİ ve İBB) İstanbul’un hem de-
nizden hem karadan çıkan atıklarını Büyük-
çekmece fabrikamızda enerjiye
dönüştürüyoruz” dedi.

İyi bir komşu olmalıyız

Akçansa, çalışanlarından müşterilerine,
bayilerinden yöre halkına kadar dokunduğu
tüm kesimlerle şeffaf iletişim kurmaya
büyük önem veriyor. M.Zeki Kanadıkırık,
“Faaliyet gösterdiğimiz bölgelerdeki halkın
ihtiyaçlarını önemsiyor, ‘iyi bir komşu
olmak’ hedefiyle yakın ilişki kurmaya özen
gösteriyoruz. Bir parçası olduğumuz toplu-
mun yaşam kalitesini yükseltmek, daha
güvenli, refah dolu bir dünya oluşumuna
katkı sağlamak amacıyla projeler geliştiri-
yoruz” diye konuştu.

Çevreye saygı en büyük
önceliğimiz

Büyükçekmece Fabrikası’nda çevresel et-
kiyi en az düzeyde tutmak için her türlü
tedbiri hassasiyetle aldıklarını belirten Ka-
nadıkırık şunları söyledi; “Gerek insan ge-
rekse çevre sağlığı ve güvenliği için ihtiyaç
duyulan tüm denetim ve kontrolleri, yasa-
lara tam uyumun da ötesine taşıyarak sü-
rekli ve düzenli olarak gerçekleştiriyoruz.

Green Plant Projesi kapsamında tesisimi-
zin görsel ve akustik etkilerinin azaltılması,
tozsuzlaştırma performansının geliştiril-
mesi ve sosyal çevreyle entegrasyonunun
geliştirilmesini hedefledik. Bu kapsamda
yapıların kaplamalarını yeniledik, fabrika
içi peyzaj çalışmaları ve ağaçlandırmayı
yaptık. 42.000 m2’lik hammadde stok sa-
hasını kaldırarak, içinde yapay bir göletin
de yer aldığı ağaçlandırma, çimlendirme
projesini uyguladık”. Büyükçekmece’de
1967 yılında kurulan fabrika ile şu anda
5.000 kişinin yaşamına dokunduklarının al-
tını çizen Kanadıkırık: “Fabrikamız, çevre
konusundaki hassasiyetini Türkiye’de bir
ilk olan ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi
Belgesi ve İstanbul Sanayi Odası’ndan ka-
zandığı Çevre Ödülü ile kanıtladı. Bugün
içinde 80 dönüm peyzaj ve yeşillendirme
çalışması yaptığımız, şu an itibariyle 1500
adet ağaca ulaştığımız yeşil alan, 500 m2
su havzasına sahip ekolojik gölet var. Ya-
rattığımız istihdam ile bölgeye olumlu kat-
kılar sağlarken, fabrikamız çevresindeki
paydaşlarımızın sosyal ve kültürel çalışma-
larına da destek oluyoruz. Hem çevremize
hem de bölgeye yatırım yapıyoruz, yap-
maya devam edeceğiz” diye konuştu.

Akçansa, tüm 
iş süreçlerinde 

çevresel etkinin 
azaltılmasından
toplumsal fayda

sağlamaya 
kadar geniş ve

kapsamlı 
olumlu etki
yaratmaya 

odaklanıyor.  
Şirket, örnek 
yaklaşım ve 

uygulamalarını
ekosistemine de

yayarak, sektörün
dönüşümüne 
destek olmayı

amaçlıyor

Erol Sırrı YOLCU
VUSLAT

erolyolcu3434@gmail.com

HACER KÖSE

ICIN CALISIYOR Temelleri 1967 ve 1974 yılla-
rında Akçimento ve Çanakkale
Çimento ile atılan ve 1996 yılında
bu iki şirketin birleşmesi sonu-
cunda Türkiye’nin en büyük çi-
mento üreticisi konumuna gelen
Akçansa, bir Sabancı
Holding ve HeidelbergCement ort
ak kuruluşudur. Çimento ve hazır
beton üretiminde Marmara, Ege
ve Karadeniz bölgelerinde faali-
yet gösteren Akçansa, iştiraki
olan Betonsa şirketiyle 1998 yı-
lında birleşmesi sonucunda,
Marmara ve Ege bölgelerine ya-
yılmış 40’a yakın hazır beton te-
sisinde ‘Betonsa’ markasıyla
hizmet vermektedir. Akçansa,
dünya kalite standartlarına
uygun ürünleri, kimliği, üstün hiz-
met anlayışı ve yüksek teknoloji
donanımlı tesisleriyle ülkemizin
çimento ihtiyacının yüzde
10’unu, toplam çimento ve klin-
ker ihracatının ise yüzde 12,5’ini
karşılamaktadır. Modern limancı-
lık anlayışıyla hareket eden Ak-
çansa Port markasıyla genel
kargo, dökme yük, proje yükü,
uluslararası ve dahili Ro-Ro, 
depolama, ardiye, konteyner
operasyonları, CFS, dökme sıvı
yük hizmetlerinin yanı sıra 
‘butik hizmet’ anlayışına sahip 
limanlarından üçüncü şahıslara
da hizmet vermektedir.Akçan-

sa’nın vizyonu, tüm paydaş-
ları tarafından güvenilen ve
en çok tercih edilen iş mo-
deline sahip şirket olarak,
yapı malzemeleri sektö-
ründe tüm sınırların öte-
sinde sürdürülebilir
büyümektir. Akçansa’nın
misyonu, toplumsal, çevre-
sel, yasal ve etik değerlere
bağlı kültürü ile tüm sosyal
paydaşları için değer yara-
tarak, toplumun yaşam kali-
tesini yükselten lider yapı
malzemeleri şirketi olmaktır.

AKCANSA GELECEK
Akçansa
Hakkında

Akçansa Genel Müdürü M.Zeki Kanadıkırık; “Fosil yakıt kullanımını azaltarak, potansiyel alternatif
kaynakları olabildiğince ekonomiye geri kazandırmayı hedefliyoruz. Rüzgâr ve atık ısıdan elde 
ettiğimiz enerji ile üretimdeki toplam enerji ihtiyacımızın yüzde 14’ünü karşılıyoruz” diye konuştu.

Büyükçekmece’ye ağır misafir geldi
Mustafa Kemal Atatürk 

hakkında yazdığı kitaplar ve 
binlerce Atatürk fotoğrafları 

koleksiyonuyla tanınan Hanri
Benazus, inşası sürmekte olan
Büyükçekmece Atatürk Evi ile

ilgili değerli katkılarda
bulunmaya Büyükçekmece’ye geldi

BÜYÜKÇEKMECE halkının
imece usulü ile destek verdiği,
Gazi Mustafa Kemal Ata-

türk’ün Selanik’te doğduğu evin birebir öl-
çülerle inşa edildiği Büyükçekmece Atatürk
Evi ile ilgili Büyükçekmece Belediye Baş-
kanı Dr. Hasan Akgün ile görüşen Hanri
Benazus önemli fikirler ve tavsiyelerde bu-
lundu. Herkesin ‘’Atatürk’ün Leblebilerini
Aşıran Çocuk’’ olarak tanıdığı Hanri Bena-
zus, Atatürk ile tanışıp sohbet eden hayat-

taki son kişi. Türkiye’nin en geniş Atatürk
fotoğrafları koleksiyonuna sahip Hanri Be-
nazus ile görüşen Başkan Hasan Akgün
duygularını şöyle dile getirdi:’’ Öncelikle in-
şası süren Atatürk Evi’mizle ilgili görüşmek
üzere ilçemize teşrif eden Sayın Hanri Be-
nazus ile tanışmış olmaktan onur ve mutlu-
luk duydum. Binlerce Atatürk fotoğrafı ile
dünyanın en zengin koleksiyonuna sahip ve
102 kitabın yazarı olarak kendisi ile birlikte
olmak çok etkileyici oldu.’’



Ö zelleştirme İdaresi Başkanlı-
ğı’nın mart ayında yayınladığı
ilanla Fenerbahçe Kalamış Yat

Limanı’nın 40 yıl süreyle özelleştirilece-
ğini duyurmuştu. Kadıköy Belediye
Başkanı Şerdil Dara Odabaşı bu karara
tepki göstererek “Kimse buraya ‘çökme-
sin’ diye, Kadıköy Belediyesi olarak
yeşil alanı korumak şartıyla biz talibiz”
açıklamasında bulunmuştu. Kadıköy
Belediyesi’nin 7 Haziran tarihli meclis
toplantısında ise ihale teknik şartname-
sini almak, teminat ödemesi yapmak ve
ihaleye katılmak için oybirliği ile Başkan
Odabaşı’na yetki verilmişti. Ancak bele-
diyenin, ihaleye katılmak için yaptığı
başvuru Özelleştirme İdaresi Başkanlığı
tarafından kamu kurum ve kuruluşla-
rına devir yapılamayacağı gerekçe gös-
terilerek reddedilmişti.  Kadıköy
Belediyesi, Mimarlar Odası, Şehir Plan-
cıları Odası ve Kadıköylülerin itirazla-
rına rağmen yat limanı ihalesi için
bugün teklifler alındı. Kadıköy’ün seçil-
miş temsilcileriyle birlikte Ankara’dan
kamuoyuna seslenen Odabaşı “Kala-
mış’ı betone teslim etmeyeceğiz” dedi
ve sözlerini şöyle sürdürdü: 

Bu hatadan hemen dönün

“Arkamda gördüğünüz bina sizlerin de
bildiği gibi Özelleştirme İdaresi. Ve
bugün burada Kadıköy’ün canına kas-
tedilen bir ihalenin başvurusunun son

günü. Kadıköy’ün ciğerleri kesilecek.
Kadıköy’ün anıları silinecek. Biz bugün
buraya “Durun!” demek için geldik.
“Bu büyük hatadan dönün” demek için
geldik. Biz bugün buraya “Kalamış sa-
hilimize çökmeyin” demek için geldik.
Biz bugün buraya sahilimizi yeşil düş-
manlarından korumak için geldik! Biz-
ler, bir semti yaşanılır yapanın; yeşil

alanları, sahilleri, kamusal 
alanları olduğuna gönülden 
inanıyoruz. Kalamış Sahili Kadı-
köy’ümüzün nefes alma noktası. 
Yüzyıllardır anılarımıza ve mutluluğu-
muza ev sahipliği yapıyor. Bu nadide
güzelliği betona teslim etmeyeceğiz.
Çünkü Kalamış sahili hepimizin, çünkü
Kalamış sahili halkın!” 

Bu ihaleyi durdurun

Özelleştirme projesine itiraz ettiklerini belir-
ten Odabaşı, “ ‘Kalamış sahili Kadıköylüle-
rindir, ranta peşkeş çekmeyin’ dedik.
İtirazımızı kabul etmediler, ihaleye çıkılma-
sına onay verdiler. Yeter ki Kalamış kurtul-
sun dedik, ihaleye girmek istedik. Ama
halkın seçilmiş temsilcisi olan bizleri ihale
dışı bırakarak, teklif vermemizi bile engelle-
diler. Biz de, Kalamış bizimle güzel dedik,
sizlerin de desteği ile itiraz kampanyamıza
başladık. Çünkü, Kalamış sahiline bizler
rant için değil; kişisel fayda için değil; Kadı-
köylüler adına Kadıköylülerin faydası için
talibiz.” “Daha önce de Kadıköy’de söyle-
dim, bugün de Ankara’da tekrar söylüyo-
rum, ihaleye girecek firmalara
sesleniyorum: Halka rağmen halkın fayda-
sını gözetmeyen bir projeye onay vermeye-
ceğiz.” diyen Odabaşı “Bizi duymak
istemeyenlere, itirazımızı görmeyenlere bu
sefer de Özelleştirme Dairesi önünden hay-
kırıyoruz: Bu ihaleyi durdurun. Bu tarihi
hatadan vazgeçin. Bir çevre katliamı daha
yapmayın. Çocuklarınızın, torunlarınızın
alacağı nefesi kesmeyin. Bu ülkenin yeşiline,
doğasına, halkına bu kadar düşman olma-
yın. Kalamış sahilinden elinizi çekin. Kala-
mış’ı halka bırakın. Bizlere de bir huzur
bırakın. Çünkü Kalamış bizimle güzel.
Çünkü Kalamış’ın geleceği bizlerle güzel.”
dedi.Basın açıklamasının ardından, özelleş-
tirilme ihalesinin iptal edilmesi için
Change.org’ta toplanan elektronik imza-
larla birlikte ıslak imzalar da Özelleştirme
İdaresi Başkanlığı’na teslim edildi.  

TAYLAN DAŞDÖĞEN
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Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı ihalesi öncesi Kadıköylülerin itirazını
iletmek için Özelleştirme İdaresi Başkanlığı önünde basın açıklaması yaptı Kadıköy Belediyesi Meclis Üyeleri, Kadıköy
mahalle muhtarları, Kadıköy Kent Konseyi ve Fenerbahçe Kalamış Dayanışması temsilcilerinin katıldığı basın
açıklamasında Odabaşı Kalamış’ın özelleştirilmesine karşı başlattıkları mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceklerini söyledi

KALAMIS’I BETONA
TESLIM ETMEYECEGIZ

Mahmut OYMAN
Mahmut Hoca diyor ki;

mahmutoyman@dolmabahceokullari.com.tr

Pandemi ve yüz yüze eğitim

S evgili okurlarıma, ülkenin çözülememiş
haline gelen eğitimimizle ilgili konuyu
süzgeçten geçirerek, analiz ederek, size

seslenmek ve duyurmak istiyorum. Bir nebze
faydam olabilirse mutlu olacağımı da ifade
etmek istiyorum.

Baktığımızda dünyanın gelişmiş ülkeleri
başta eğitim olmak üzere ödün vermeden ile-
riye yönelik yatırımlar yapıp hep çağın önünde
gitmişlerdir. Bunu yaparken de her bireyi, dü-
şünmüş buna ikna etmişler, bilgilendirmişler ve
kısacası inandırarak yoluna devam etmişlerdir.

Peki, biz neden yapmayalım ki; olmazsa ol-
mazımız çocuklarımız, geleceğin Türkiye’sinde
söz sahibi yavrularımızı aynı bilinçle yetiştir-
meyelim? Bizlere düşen sorumluluğu bilerek,
uygulayarak bu pandemiye karşı akılcı müca-
dele gücümüzü ve yapılması gerekenleri harfi-
yen yerine getirerek uygulamayalım? Eleştiri
yapmak en kolayı ancak; yapabileceklerimiz
neden aklımıza gelmiyor? 

Her şeyi karşımızdan, başkalarından hazır
beklemeyelim. Bu salgına karşı yapılması gere-
kenleri harfiyen uygulayalım. Siz anne ve baba-
lar olarak, biz eğitimciler olarak çocuklarımıza
örnek olalım ve çalışmalarımızı aksatmadan
sürdürelim, takip edelim. Temizlik, maske ve
mesafeyi günümüz kuralı haline getirelim ki;
çocuklarımızı okullarında, sınıflarında, arka-
daşlarının, öğretmenlerimizin yanında görelim.
İki yıla yakın aksayan eğitimlerimizin devamını
sağlayalım. Yapılacak işimizi halledelim, görev
ve toplumsal sorumluluğumuzu yarına bırak-
mayalım. Aksi halde telafisi mümkün olmayan
sonuçlar doğurabilir.

O halde ne yapmalıyız;
Toplumsal kurallara harfiyen uyalım. 

Temizlik, maske, mesafe.
Evde, pazarda, gezmede akılcı davranışları-

nızla çevremizi uyaralım. Bu toplumsal görevdir.
Bana dokunmayan bin yıl yaşasın mantığını

kenara bırakarak bu pandemiyle ancak, akıl
kazanır mantığı ile savaş verelim.

Çocuklarımız bizim için çok önemli, onların
geleceğini de düşünerek geleceğimizi sağlıklı
bir şekilde güvence altına alalım.

Aile, okul ve çevre iletişimini bu doğrularla
güçlü tutalım ki yavrularımız eğitimlerinden ve
arkadaşlarından uzak kalmasınlar. Doğal ya-
şamlarına devam etsinler, mutluluk öncelikle
onların hakkı.

Mahmut Hocanız olarak; tüm bunları göz
önünde tutacağınıza yürekten inanıyorum
çünkü; “BİZ BİRLİKTE GÜÇLÜYÜZ”

Sağlıkla, sevgiyle kalın.

Muhtarlar çözüm için toplandı

Okul kantinleri denetlendi

11 ilçenin tamamında gerçekleştirilen
Muhtarlar Koordinasyon Toplantısında
muhtarlar tarafından büyükşehir beledi-

yesi ve ilçe belediyelerin daire başkanları ve müdürle-
rine mahallerindeki çevre düzenleme, yol yapım ve
bakım çalışmaları, dere ıslahları, altyapı, tarımsal
altyapılar, kırsal kalkınma gibi konularda ihtiyaç ve
talepler iletildi. Toplantıda ayrıca Büyükşehir Beledi-
yesi tarafından mahallelerde gerçekleştirilecek yatı-
rımlar hakkında muhtarlara bilgiler verildi. Konu ille
ilgili açıklama yapan Tekirdağ Büyükşehir Belediye

Başkanı Kadir Albayrak, "Büyükşehir Belediyesi
olarak, çalışmalarımızı katılımcı bir yönetim anla-
yışı ile gerçekleştiriyoruz. İlçelerde gerçekleştirdiği-
miz Muhtarlar Koordinasyon Toplantıları da bu
çalışmaların önemli bir ayağını oluşturdu. Toplan-
tılar sayesinde ihtiyaç ve taleplerini yerinde belirle-
diğimiz mahallelerimize hizmet ve projelerimizi bu
yönde gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Büyükşe-
hir Belediyesi olarak, Tekirdağ için var gücümüzle
çalışmaya devam ediyoruz." dedi. 
İRFAN DEMİR

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların ihtiyaç ve
taleplerini yerinde dinlemek ve bunlara çözüm üretmek
amacıyla Muhtarlar Koordinasyon Toplantıları düzenledi

Bağcılar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerin ve öğretmenlerin sağlığı için ilçede bulunan okullardaki
kantinleri denetledi. Ekipler, fiyat etiketinden ürünlerin saklanma koşullarına kadar detaylı bir incelemede bulundu

2021-2022 eğitim-öğ-
retim yılının başlama-
sıyla birlikte Bağcılar

Belediyesi, eğitim kurumlarına
yönelik uygulamalarına ağırlık
verdi. Bu kapsamda Zabıta
Müdürlüğü ekiplerince ilçe ge-
nelindeki okulların kantinle-
rinde geniş çaplı bir uygulama
yaptı. Görevliler, öncelikle öğ-
retmen ile öğrencilerin yiyecek
ihtiyacını karşıladığı kantinlerin
sağlık ve hijyen koşullarına uy-
gunluğunu denetledi. Satışa su-
nulan ürünlerin saklama
koşullarına bakılırken satılması
yasaklanan hızlı tüketim gıda-
ları ve gazlı içecek satışının
kontrolleri de yapıldı. Daha
sonra da işyeri çalıştırma ruhsa-
tından çöp kovalarına havalan-
dırmadan haşereye karşı
ilaçlama evraklarına kadar her
detaya bakıldı. Fahiş fiyat uygu-
lamasına karşı fiyat tarifesini de
inceleyen ekipler, elde ettikleri
bilgileri teftiş defterine kaydetti.

Velilerin içi rahat olsun

Çocukların sağlıklı gıda tüketi-
minde bulunmaları için gereken
önemi gösterdiklerini söyleyen
Bağcılar Belediye Başkanı Lok-
man Çağırıcı, “Yarınımız olan
çocuklarımızın güvenli ortam-
larda sağlıklı ürünler tüketme-
leri için okul kantinlerini büyük
bir titizlikle denetliyoruz. Velile-
rimizin içi rahat olsun çocukla-
rımızın sağlığına yönelik
uygulamalarımızı eğitim sezonu
boyunca belirli periyotlarla ara-
lıksız sürdüreceğiz" dedi.

Seyyar satıcılara izin
verilmiyor

Öte yandan okul önlerinde sağ-
lıksız gıda satışı yapan seyyar
satıcılarla mücadele de devam
ediyor. Ekipler, okulları dolaşıp
giriş ve çıkış saatlerinde seyyar
satıcılara izin vermiyor. Böylece
haksız rekabetin önüne de 
geçilmiş oluyor.ARİF ELMAS

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Yarınımız olan çocuklarımızın güvenli ortamlarda sağlıklı
ürünler tüketmeleri için okul kantinlerini büyük bir titizlikle denetliyoruz. Velilerimizin içi rahat olsun ço-
cuklarımızın sağlığına yönelik uygulamalarımızı eğitim sezonu boyunca aralıksız sürdüreceğiz" dedi.

Esenyurt
yara sardı

Esenyurt Belediye Başkanı
Kemal Deniz Bozkurt, Van’da
yaşanan sel felaketinden etkile-

nen vatandaşlara destek olmak için bölgeye
bir kamyon gıda ve yaşam malzemesi gön-
derdi. Başkan Bozkurt, bölgeye giderek son
durumu yerinde görecek. Geçtiğimiz ay et-
kili olan yağış sonrasında sel felaketinin ya-
şandığı Van’a bir yardım da Esenyurt’tan
yola çıktı. Afet sonrası yetkililerden bilgi
alan Başkan Bozkurt, gıda ve yaşam malze-
mesi desteği sağlanması için çalışma baş-
lattı. Hazırlıklar kapsamında bir kamyon
dolusu gıda ve yaşam malzemesi temin
edildi.  Malzemeler dün akşam saatlerinde
ihtiyaç sahiplerine teslim edilmek üzere böl-
geye gönderildi. Esenyurt Belediye Başkanı
Kemal Deniz Bozkurt da bugün bölgeye gi-
decek. Başkale ve Çaldıran ilçelerini ziyaret
edecek olan Başkan Bozkurt, bir süre böl-
gede incelemelerde bulunacak. 

Ressam Ahmet Şahit’in Kadife
Üzerine Yağlı Boya Resim Sergi-
si’nin açılışı Büyükçekmece Bele-

diyesi Dumlupınar Salonu’nda
gerçekleştirildi. Ahmet Şahit’in, Oğlu Ferit
Şahit anısına gerçekleştirdiği ‘’Siyah’’ isimli
yağlı boya sergisi sanatseverlerle buluştu.
Sergiyi ziyaret eden sanatseverler ince işçi-
likle boyanmış eserlere büyük ilgi gösterdi.
Atölyesinde ve Büyükçekmece Belediye-
si’nde çok sayıda öğrenci yetiştiren Ahmet
Şahit, sanata ve sanatçıya verdiği değerden
dolayı Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr.
Hasan Akgün’e teşekkür etti. Ahmet Şa-
hit’in ‘’Siyah’’ isimli yağlı boya sergisini zi-
yaret etmek isteyenler için 26 Eylül’e kadar
açık olacak.

Büyükçekmece'de
kültür sanat var

Şerdil
Dara
Odabaşı
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BMC Marka Araçların İhtiyaç Duyuldukça BMC Yetkili Servisinde Bakım, Onarım ve Yedek Parçaları-
nın Temini İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile
ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bil-
giler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2021/556447
1-İdarenin
a) Adı : İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ (İSKİ) 

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : Güzeltepe Mahallesi Osmanpaşa Caddesi No:7 34060 - 

Eyüpsultan / İSTANBUL Eyüpsultan/İSTANBUL
c) Telefon ve faks numarası : 2123217717 - 2123011125
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmet alımın
a) Adı : BMC Marka Araçların İhtiyaç Duyuldukça BMC Yetkili 

Servisinde Bakım, Onarım ve Yedek Parçalarının Temini İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı : 2 Kalemden Oluşan BMC Marka Araçların İhtiyaç Duyuldukça 

BMC Yetkili Servisinde Bakım, Onarım ve Yedek Parçalarının 
Temini İşi (Hizmet Alımı)Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale 
dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : İSKİ Çalışma Sahaları ve Firma İşyeri
ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihinden itibaren 730(YediYüzOtuz) gündür
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 1 gün 

içinde işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

: 30.09.2021 - 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:  İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürlüğü 
Güzeltepe Mah. Osmanpaşa Cad. No:7 A Blok Üst Zemin 
Kat 07 Nolu Oda 34060 Eyüpsultan/İSTANBUL

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara
ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına
(halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza
kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-
anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı so-
nucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale ya-
pılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (YüzSeksen) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,80
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmek-
sizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
- İstekliler, kendi adlarına düzenlenmiş ve ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden BMC Marka İş
Makinelerinin yetkili servisi olduğunu gösterir belgeyi e-teklifleri kapsamında beyan edeceklerdir.

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın:(1451148)

İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ (İSKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
BMC MARKA ARAÇLARIN İHTİYAÇ DUYULDUKÇA BMC YETKİLİ SERVİSİNDE

BAKIM, ONARIM VE YEDEK PARÇALARININ TEMİNİ İŞİ
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BARAJ DEYIP GECME!
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Eskişehir’in Günyüzü ilçesinde yapımı devam eden Gökpınar barajının son su tutma kapağını
indirme programına katıldı. Gökpınar barajıyla 60 bin dekarlık alanda sulama yapılacağını ifade eden Bakan Pakdemirli, "Her yıl bölge
ekonomisine yaklaşık 75 milyon lira katkı sağlayacak. Dekarda alınan zirai gelir 1000 ila 1500 lira civarında artış sağlayacak” dedi

T arım ve Orman Bakanı
Bekir Pakdemirli, Eskişe-
hir’in Günyüzü ilçesine

bağlı Kayakent Mahallesi’nde DSİ
tarafından yapımı sürdürülen Gök-
pınar barajında programa katıldı.
Baraj bölgesine helikopterle gelen
Bakan Pakdemirli’yi Eskişehir Valisi
Erol Ayyıldız, AK Parti Eskişehir
Milletvekili Nabi Avcı, MHP Eski-
şehir Milletvekili Metin Nurullah
Sazak, DSİ Genel Müdürü Kaya
Yıldız karşıladı. Bakan Pakdemirli
daha sonra beraberindekilerle baraj
inşaatını gezdi. Baraj gövdesindeki son
su tutma kapağını indiren Bakan Pakde-
mirli, Gökpınar Barajı’nın su tutmaya
başladığını söyledi. Gökpınar Barajı’nın
bölgenin sulanması için önemine dikkati
çeken Bakan Pakdemirli, yaklaşık 100
milyon metreküp depolama hacmi bu-
lunduğunu belirterek, "Bölgenin en
önemli sulama projelerinden bir tanesi.
Eskişehir’in Günyüzü ilçesi ile Anka-
ra’nın Polatlı ilçelerine hitap ediyor. Top-
lamda 60 bin dekarlık alan sulamaya
açılacak. Sulamayla ilgili ihalelerin 4’te
3’lük kapsamında olan kısmına, sene ba-
şından önce ihaleye çıkmak suretiyle,
diğer kalan kısmına da önümüzdeki yılın
ortasına varmadan ilk çeyrekte onunda
ihalesini yapmak suretiyle sulamaya 60
dekarlık fayda sağlamış olacağız. Sa-
karya Nehri’deki su akımı ve rejimi de bu
barajımızla daha düzenli ve daha güvenli
hale gelecek. Bu projemizin toplam mali-
yeti 510 milyon lira. Şu andaki kısmının
maliyeti ise 270 milyon lira. Her yıl bölge
ekonomisine yaklaşık 75 milyon lira katkı
sağlayacak. Çünkü neredeyse 60 bin de-

karın sulamaya açılmasıyla beraber de-
karda alınan zirai gelir 1000 ila 1500 lira
civarında artış sağlayacak. Bunun da
aşağı yukarı ekonomiye olan katkısının
senelik 75 milyon lira civarında olacağını
tahmin ediyoruz” ifadesini kullandı.

8 bin 300 futbol sahası kurulacak

Yapımı süren Gökpınar barajıyla bir-
likte yaklaşık 8 bin 300 futbol sahası

büyüklüğünde bir alanın sulamaya
başlanılacağını söyleyen Bakan 
Pakdemirli, bölgede sulu tarıma ge-
çilmesiyle beraber ürün deseninde
ciddi şekilde artış yaşanacağını, hu-
bubatın yanında çok farklı ürünlerin
bölgede üretileceğini düşündüklerini
söyledi. Bakan Pakdemirli, progra-
mın ardından helikopterle Ankara’ya
hareket etti.

Trakya’ya dijital
dönüşüm atölyesi
Trakya Kalkınma Ajansı'nın desteklediği Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi tarafından
uygulanan, Sanayide Dijital Dönüşüm Projesi kapsamında kurulan laboratuvar açıldı

ÖzeL Çerkezköy Organize Sa-
nayi Bölgesi Mesleki Teknik
Anadolu Lisesi'nde oluşturulan

Sanayide Dijital Dönüşüm Laboratuvarı'nın,
Trakya'daki Organize Sanayi Bölgelerinde
Mesleki ve Teknik Liselere ve ilgili Meslek
Yüksek Okulları'na hizmet vereceği belir-
tildi. İşletmelerin ihtiyaç duyduğu nitelikli
insan kaynağının yetiştirilmesi ve Trakya
genelinde dijital dönüşüm konusunda far-
kındalık oluşturularak, firmaların dijital dö-
nüşüm süreçlerini hızlandırmaya yönelik
danışmanlık verilmesi hedeflendiğini belir-
ten Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri
Mahmut Şahin,  5 yıllık projeksiyonda 295
firmanın eğitimlerini tamamlaması ve 150
firmanın Sanayide Dijital Dönüşüm panel
ve eğitim programından yararlanarak şir-
ket içi dijital dönüşümleri tamamlanması-
nın hedeflendiğini söyledi. Şahin,
"Trakya'da ve özellikle Çerkezköy'de sana-
yinin yoğun olması ve çalışanları dijital dö-
nüşümü gösterebileceğimiz bir yer olması
gerektiğini düşünerek Sanayide Dijital Dö-
nüşüm Laboratuvarı'nı oluşturduk. Projeyle
Trakya'daki bütün OSB'leri projeye ortak
ederek onların da çalışanlarına eğitim ve-
rilsin istedik. Meslek liselerindeki çocukla-
rımız da gördükleri eğitimleri uygulamalı
olarak dijital fabrika nedir, bunu uygulamalı
olarak görebilecekleri ihtiyaca cevap veren
bir laboratuvar oldu burası" diye konuştu.

Birebir uygulamalı 
eğitim alacaklar

Şahin, "Öğrenciler burada bire bir uygula-
malı eğitim alabileceklerdir.  Amacımız ge-
leceğin dünyası olan dijitalleşmenin,
verimliliğin çok önemli olduğu bu dönemde
rekabeti, ihracatı artırabilmek için bu labo-
ratuvarın önemli olduğuna inanıyoruz. İn-
şallah Trakya Türkiye'de fark yaratacak.
Sanayiye yönelik ara eleman değil aranan
eleman noktasında ciddi bir kaynak oluştu-
racak" dedi.  Çerkezköy Organize Sanayi
Bölgesi Başkanı eyüp Sözdinler, kurulan la-
boratuvar ile amaçlarının dijital dönüşü-
mün ne olduğunu sanayiciye ve

öğrencilere anlatmak olduğunu dile getirdi. Projenin tanıtımının ya-
pılmasının ardından, Sanayide Dijital Dönüşüm Laboratuvarı'nda
eğitimlere katılıp sertifika almaya hak kazanan 9 personele serti-
fika verildi. Sertifikanın ardından projenin tanıtımı yapıldı. Toplam
bütçesi 5 milyon 900 bin lira olan projenin yaklaşık 3 milyon lirası
Trakya Kalkınma Ajansı tarafından karşılanacak. 30 aylık uygu-
lama süresi bulunan projenin 2022 yılının Mart ayı sonunda ta-
mamlanması bekleniyor.  

Sertifikasyon
süreci tamam
Asseco grubu bünyesinde faaliyet gösteren ödeme
altyapıları şirketi Payten, müşteri deneyimini artıran, üye
iş yerlerine ve ödeme firmalarına avantajlar getiren 3D
Secure 2.2 sertifikasyon sürecini tamamladığını duyurdu.
Şirket, Türkiye’de bu protokole sahip olan ilk ödeme
kabul sağlayıcı (acquirer) firma olduğunu açıkladı

Şirketten yapılan yazılı açıklamada,
“Payten tarafından canlıya alınacak olan
3D Secure 2.2. protokolü ile müşteri odaklı

çözümler sunulurken ödeme işlemlerinde işlem terk et-
menin önüne geçilmesi amaçlanmaktadır. İşlem terk
etmelerinin önüne geçilerek üye iş yerlerinin karlılığı da
artırılabilecek. Canlıya alınacak olan bu son sürüm ile
üye iş yerleri risk analizi sonucunda düşük riskli işlem-
ler ya da belirli bir tutarın altındaki işlemler için güçlü
kimlik doğrulama muafiyeti talep edebilecek. Bunun
yanında müşteri doğrulama akışının, müşterinin etkile-
şimi olmadan, üye işyeri tarafından başlatılabilmesine
de imkan sağlanacak” denildi. Ayrıca müşterilerin arzu
ettikleri iş yerlerini güvenli listeye alması ve bu iş yerle-
rinde yaptıkları e-ödeme önem taşıyor.

Bekir Pakdemirli
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Gerçeklere rağmen
yanlış karar verilemez
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 1915 olaylarının İspanya’da 'soykırım' olarak
tanınması teklifine ilişkin, "Arşivlerdeki gerçekler Ermeni diasporasını destek-
lemiyor ama konuyu bilmeyen parlamenterleri kandırarak parlamentolardan
karar çıkarmaya çalışıyorlar. Gerçeklere rağmen yanlış karar verilemez" dedi

TBMM Başkanı Şentop, İspanya zi-
yareti kapsamında, Türkiye'nin Mad-
rid Büyükelçiliği Rezidansı'nda

gazetecilerle bir araya geldi. İspanya ziyaretinin
önemli olduğunu belirten Şentop, "Türkiye ile
İspanya arasında önemli dostluk ilişkileri var.
Parlamentolar arası ilişkileri de geliştirmek isti-
yoruz. Uzun zamandır Parlamento başkanı dü-
zeyinde ziyaretler biraz yavaşlamış. Son olarak
İspanya senato başkanı 6 yıl önce Türkiye'yi zi-
yaret etmiş. Salgın süreci ilk başladığında İspan-
ya'ya maske gönderdik. İspanya da Türkiye’de
yaşanan orman yangınları sırasında Türkiye’ye
ilk destekte bulunan Avrupa ülkesi. Dostluğu-
muz sözde değil yazılı metinlerde değil fiili ola-
rak somut olarak görülen bir dostluk" dedi.

Türkiye yük çekmeye mecbur değil

AB ile Türkiye arasında Suriyeli mültecilerin
kabul edilmesi ve barınmasıyla ilgili bazı anlaş-
maların olduğu anımsatılarak, bu anlaşmaların

Afgan mülteciler için uygulanıp uygulanmayaca-
ğının sorulması üzerine Şentop, şunları söyledi:
"AB ile Suriye sığınmacılar konusunu görüşüp
mutabakata vardığımız tarih Mart 2016. Orada
mutabık kaldığımız konuların hepsinin yerine ge-
tirildiğini söylemek mümkün değil. Türkiye'de 4
milyon kayıtlı mülteci var. Bunları birkaç gündür,
birkaç aydır barındırmıyor. Yunanistan’daki gibi
çadırlarda değil, normal bizim vatandaşlarımızın
yaşadığı şartlarda misafir ediyoruz. AB’nin yap-
tıkları Türkiye’nin yaptıklarının onda birini bile
teşkil etmiyor. Afganistan’da olan bitenler nede-
niyle göç dalgası ortaya çıkıyor. Afganistan’ı,
Irak’ı, Suriye’yi kim karıştırdı? Türkiye’nin hiç
kusuru yok. Türkiye, hiçbir kusuru olmayan bazı
olayların sonuçlarını tek başına üstlenmiş du-
rumda; büyük bir haksızlık, insafsızlık. Her ülke-
nin sorumluluğu da var, yetkisi de var.
Dolayısıyla insani dramın yükünü Türkiye çek-
mek mecburiyetinde değil. Bütün ülkelerin ulus-
lararası bir sorunudur.”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,  Birleşmiş Milletler 76. Genel Kurulu nedeniyle bulunduğu New York’ta
TAİK tarafından düzenlenen 11. Türkiye Yatırım Konferansı’nda konuştu. Erdoğan, “Sayın Başkan’la ekonomik
ilişkilerimizin geliştirilmesinin hem mümkün hem de gerekli olduğu hususunda tam bir mutabakat içindeyiz.
İkili ticaret hacmimizi 100 milyar dolara ulaştırmaya yönelik kararlılığımızı beraberce vurguladık” dedi

C umhurbaşkanı Erdoğan sözlerine
şöyle devam etti; “Geçtiğimiz Mayıs
ayında bazı Amerikan şirketlerinin

yöneticileriyle video konferans yoluyla fikir
alışverişinde bulunmuş yeni işbirliği ve yatı-
rım imkânlarını ele almıştık. Bu defa da Türk
Amerikan iş Konseyi, Amerikan iş dünyası-
nın siz değerli temsilcileriyle bir araya gelme-
mize imkan sağladı. Türkiye ve ABD, iki
güçlü stratejik ortak ve 70 yıllık müttefiktir.
Bu çok özel ve sağlam temellere dayanan iş-
birliğimiz, yıllardır dünyanın birçok coğraf-
yasında barışa, istikrara ve güvenliğe katkı
sağlamıştır. Son dönemde yaşanan kritik ge-
lişmeler, ülkelerimiz arasındaki stratejik or-
taklığın önemini ve kıymetini bir kez daha
göstermiştir. Sadece ekonomi ve ticarette
değil, güvenlikten teröre, savunmadan yatı-
rımlara uzanan geniş bir alanda ciddi bir iş-
birliği imkanlarımız bulunuyor. Kişisel
ilişkilerde olduğu gibi devletler de zaman
zaman bazı konularda görüş ayrılıkları yaşa-
yabilir. Biz bunların dayanışma ve karşılıklı
saygı çerçevesinde diyalog yoluyla aşılabile-
ceğine inanıyoruz. Türk Amerikan ilişkileri-
nin, konu bu zaviyeden ele alındığında,
karşılaşılan zorlukları aşabilecek olgunluğa
ve kapasiteye sahip olduğu görülecektir.
Önemli olan her iki ülkede de bu yönde kuv-
vetli bir siyasi anlayış ve iradenin 
bulunmasıdır.”

Ciddi bir mutabakat içindeyiz

Erdoğan, ABD Başkanı Biden’la 14 Hazi-
ran’da Brüksel’de yaptığı samimi ve kap-
samlı görüşmeyi hatırlatarak sözlerine şöyle
devam etti; “Sayın Başkan’la ekonomik iliş-
kilerimizin geliştirilmesinin hem mümkün
hem de gerekli olduğu hususunda tam bir
mutabakat içindeyiz. İkili ticaret hacmimizi
100 milyar dolara ulaştırmaya yönelik karar-
lılığımızı beraberce vurguladık. Bu rakamın,
doğru adımların atılması halinde rahatlıkla

erişebilecek gerçekçi bir hedef teşkil ettiği de
hem fikiriz. Nitekim Türkiye ile Amerika ara-
sındaki ikili ticaret hacmi salgın şartlarına rağ-
men geçen sene 21 milyar dolara yükselmiştir.
ABD, Türkiye’nin en fazla ihracat yaptığı ül-
keler arasında üçüncü sırada yer almaktadır.
İkili ticaret hacmimizin yıl sonunda 25 milyar
dolara ulaşmasını bekliyoruz. Siz iş insanla-
rıyla birlikte salgın sonrası dönemi doğru de-
ğerlendirmemiz halinde 100 milyar dolar
hedefimize rahatlıkla ulaşacağımıza inanıyo-
rum. Ekonomik ve ticari ilişkilerimizin geliş-
mesinde artan karşılıklı yatırımların önemli
bir rolü bulunuyor. 2021 yılının Haziran ayı
itibariyle Türkiye’de faaliyet gösteren Ameri-
kalı şirket sayısı 1971’e ulaştı. Amerika’nın
Türkiye’deki doğrudan yatırımları 13 milyar
doları buldu. Türk yatırımcıları da Ameri-
ka’da 7,2 milyar dolarlık doğrudan yatırım
yaptı. Uygun maliyet ve geniş üretim imkan-
ları, iyi eğitimli iş gücü ve modern lojistik alt-
yapısıyla Türkiye küresel ticarette giderek
daha fazla ön plana çıkıyor. Ülkemiz salgın
dönemi boyunca küresel tedarik zincirlerinin
güvenilir bir halkası olduğunu göstermiştir.
Salgın döneminde sadece sağlıkta değil üre-
tim, lojistik, kamu güvenliği, istihdam, sosyal

destekler alanlarında da ülkemiz pozitif yönde
ayrıştı. Asya merkezli üretim ağına alternatif
arayışlarında üç kıtayı birleştiren stratejik ko-
numuyla Türkiye, giderek daha çok öne çık-
maya başladı. Olumsuz küresel ekonomik
iklime, tedarik ve lojistik zincirlerindeki aksak-
lıklara ve artan korumacılığa rağmen 2020 yı-
lını büyümeyle kapattık.”

Sanayi üretimimiz arttı

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında
“Geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiğimiz yüzde
1,8’lik büyüme oranıyla G20 içerisinde ikinci
sırada yer aldık. Aynı dönemdeki G20’de sa-
nayi üretimi en çok artan ülkelerden olduk.
Bu ivmeyi 2021’in ilk çeyreğinde yüzde 7,2 ve
ikinci çeyreğinde yüzde 21,7 oranında bü-
yüme oranları yakalayarak devam ettirdik.
Aynı şekilde ihracatta da bir rekora imza ata-
rak yıllık bazda 210 milyar doları geride bırak-
tık. Diğer yandan son 19 yıldır aralıksız
sürdürdüğümüz reform gündemimizden de
kopmuyoruz. Kısa süre önce insan hakları
eylem planımız ile ekonomi reform paketimizi
milletimizle paylaştık. Ülkemizi sivil, daha de-
mokratik ve özgürlükçü bir anayasaya kavuş-
turma hedefiyle başlattığımız çalışmalarımızı

sürdürüyoruz. Uluslararası yatırımcıların ül-
kemizde güvenle yatırım yapmaları için ge-
rekli yasal düzenlemeleri hayata geçirmeye
devam edeceğiz. Küresel ekonomi ve üretim
paradigmasında yaşanan köklü değişimleri
de yakından izliyoruz. İnsanlığın iklim deği-
şikliğinin yıkıcı etkilerini giderek daha fazla
hissetmeye başladığını görüyoruz. Bizde eko-
nomimizi bu yönde dönüştürecek yenilikçi ve
çevre dostu adımları atıyoruz” ifadelerini kul-
landı.

THY, Dallas'a uçacak

Esnek ve yüksek üretim kapasitesiyle Ameri-
kan firmaları için birçok fırsat barındırdığını
belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ekono-
mik ve ticari dayanışmamızı güçlendirmenin
bir yolu da işbirliği alanlarımızı çeşitlendir-
mekten geçiyor. Enerji konusu bu bakımdan
her iki ülkeye ciddi imkanlar sunuyor. Ameri-
ka’yla enerji alanındaki işbirliğimiz özellikle sı-
vılaştırılmış doğal gaz sektöründeki ortak
faaliyetlerimiz artarak devam ediyor. Bayrak
taşıyıcımız Türk Havayolları, Amerika’da 10
noktaya doğrudan uçuş gerçekleştirmektedir.
23 Eylül’de Dallas Havaalanında uçuş başla-
tacaktır” ifadelerini kullandı.
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Terör örgütlerine 
kaptıracak
gencimiz yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New
York’ta TÜRKEN Vakfı Heyetini kabül etti.
Kabul sırasında konuşma yapan Erdoğan
“İster DEAŞ, ister PKK, ister FETÖ olsun
bizim terör örgütlerine kaptıracak tek bir
gencimiz, tek bir evladımız yoktur” dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerine şöyle
devam etti; “İnsan ömrünün en kıymetli ha-
zinesi hayat mevsimlerinin bahar yılları olan
gençlik aynı zamanda bireyin şahsiyet ve ka-
rakterinin teşekkül ettiği en kritik dönemdir.
Gençlerine sırtına dönen, onların ruh ve
gönül dünyalarının imarı için gerekli özeni
göstermeyen bir milletin istikbali tehdit al-
tında demektir. Bu konuda yaşanacak en
küçük bir ihmalin ülkemize, milletimize ve el-
bette davamıza çok ağır faturaları olacaktır.
Hükümetlerimiz döneminde yürüttüğümüz
gençlerle ilgili çalışmalara bu hassasiyetle
yaklaştık. Gençlerimizin kendilerini en güzel,
en donanımlı şekilde yetiştirmeleri için hiçbir
fedakarlıktan kaçınmadık. Devletimizin ku-
rumlarının verdiği burs ve desteklerden vakıf-
larımızın teşvik edilmesine kadar her türlü
imkanı kendilerine sunduk. Türken Vakfı-
mızda yürüttüğü faaliyetlerle hem kendi
gençlerimize hem de ülkemizin ve Türk Ame-
rikan topluluğunun geleceğine yatırım yapı-
yor. Vakfımızın gerçekleştirdiği örnek
faaliyetler çağımızın vebası olan İslam düş-
manlığıyla mücadelede de önemli katkılar
sağlıyor. Gençlik köprüleri gibi programlar
sayesinde ülkemize yönelik ön yargıların kı-
rılmasına sizler yardımcı oluyorsunuz. İster
DEAŞ, ister PKK, ister FETÖ olsun bizim
terör örgütlerine kaptıracak tek bir gencimiz,
tek bir evladımız yoktur. Bilerek ya da bilme-
yerek bu yapıların ağına düşen, ulaşamadığı-
mız, elinden tutamadığımız her bir
gencimizin sızısını yüreğimizde hissediyoruz.
Bunun için onlar bir çalışıyorsa biz beş çalı-
şacağız. Onlar bir faaliyet yapıyorsa biz on
faaliyet yapacağız. Karşımızdakiler bir gence
ulaşıyorsa biz yüzlercesine, binlercesine ulaş-
maya gayret göstereceğiz. Ama bu hainlerin,
bu mankurt sürüsünün gençlerimizin aklını
ve kalbini zehirlemesine fırsat vermeyeceğiz.”

Başınızı yere eğmeyin

Gençlere seslenen Erdoğan “Sizler asla sıra-
dan bir ülkenin sıradan evlatları değilsiniz.
Hepinizde tarihiyle, birikimiyle, vicdanıyla,
değerleriyle, mağdur ve mazlumlara sahip
çıkmasıyla mağrur ve necip bir milletin evlat-
larısınız. Atanız Sultan Alparslan’dır, Fa-
tih’tir, Yavuz’dur, Sinan’dır, Barbaros’tur,
Nene Hatun’dur, siz Çanakkale’de İstiklal
Harbi’nde daha nice büyük mücadeleler de
destan yazan kahramanların mirasçılarısı-
nız. İstikbali söz konusu olduğunda ölümü
öldüren cesur bir milletin çocuklarısınız. 15
Temmuz gecesi milletimiz çıplak elleriyle
tankları durdurarak, silahları susturarak
tüm dünyaya özgürlük ve demokrasi dersi
vermiştir. Başınızı asla yere eğmeyin. Özgüve-
ninizi asla kaybetmeyin. Ümidinizi hiçbir
zaman yitirmeyin.Karamsarlığa kesinlikle
kapılmayın” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasına
şöyle devam etti; “Türkiye ile Amerika ara-
sındaki ekonomik ve ticari ortaklığın ger-
çek potansiyeline ulaşmasında sizlerin
vereceği güçlü desteğin katkısı büyük ola-
caktır. Önümüzdeki bu kazançlı potansiyel-
den daha fazla yararlanmak için karşılıklı
diyaloğu ve işbirliğini arttırmalıyız. Bu
amaçla Amerika’nın farklı sektörel öncelik-
lerine sahip 50 eyaletine yönelik yerel

odaklı ticaret politikaları geliştiriyoruz. Biz
bu doğrultuda samimiyetle çalışırken Ame-
rika’nın Türkiye’ye yönelik ticareti engelle-
yici bazı tek taraflı uygulamaları işimizi
zorlaştırıyor. Bunla birlikte, bu meselelerin
karşılıklı çıkar ve anlayış temelinde diyalog
yoluyla çözüme kavuşturacağını düşünüyo-
ruz. Siz değerli iş insanlarına bu konuda
büyük rol düşmektedir. Ticaretin önündeki
engellerin kaldırılması hususunda Ameri-

kan makamları nezdinde girişimlerde bu-
lunmanızı bekliyoruz. Türk Amerikan ilişki-
lerinin ilerletilmesi için sizlerin ve iş
konseylerinin göstereceği katkıların çarpan
etkisi yapacağı şüphesizdir. Tek gündemi
Türk Amerikan ilişkilerini zehirlemek olan
bazı lobilerin ve çıkar gruplarının ülkemiz
aleyhindeki asılsız karalama kampanyala-
rının gerçek amacını ve arz ettiği tehlikeyi
de çok iyi gördüğünüzü biliyorum. Bu art
niyetli hukuki ve tarihi gerçeklerden uzak
bu faaliyetlere karşı sağlam bir duruş ser-
gileyeceğinize inanıyorum.”

Yerel odaklı ticari politikalar
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İ stanbul Büyükşehir Belediye (İBB)
Başkanı Ekrem İmamoğlu, Atina Be-
lediye Başkanı Kostas Bakoyannis’in

davetlisi olarak Yunanistan’ın başkentine
gitti. İmamoğlu, Bakoyannis ile görüşme-
sinden önce, Türkiye’nin Atina Büyükel-
çisi Burak Özügergin’e nezaket
ziyaretinde bulundu. Daha sonra İma-
moğlu ve Bakoyannis, Atina Belediye-
si’nde bir araya geldi. Bakoyannis,
misafiri İmamoğlu’nu belediye binası
önünde karşıladı. Yunanistan basınının
ziyarete ilgisi yoğun olurken, Bakoyannis,
İmamoğlu’nu makam odasında ağırladı.
Buradaki görüşmenin ardından her iki
Başkan, kameraların karşısına geçerek de-
ğerlendirmelerde bulundu.

Ortak çözüm için buluştuk

Ev sahibi Bakoyannis’e ve Atina’ya 16
milyon İstanbullunun selamlarını getirdi-
ğini belirten İmamoğlu, “Geçen Mart
ayında, sevgili dostum Kostas, İstan-
bul’da ziyaretimize geldi. Bu fırsatla, ken-
disiyle geniş ufuk turu yapma imkanı
bulduk. Şehirlerimizin ortak sorunları ko-
nusunda dertleştik. Geleceğe ait ortak
projeler konusuna kafa yorduk. Atina ve
İstanbul’un tarihi ve kültürel olarak birbi-
rine ne kadar yakın olduğunun bilinciyle
görev yapan iki belediye başkanı olduğu-
muzu anladık. Şehirlerimiz arasında eko-
nomik, kültürel ve insani ilişkileri her
anlamda geliştirmek; ortak sorunlarımıza
ortak çözümler üretmek için düzenli ola-
rak bir araya gelmeye karar verdik” dedi.

İki dünya şehri

İstanbul ve Atina’yı, “Coğrafyanın ve tari-
hin sıkı sıkıya birbirine zimmetlediği iki
dünya şehri” olarak tanımlayan İma-
moğlu, şunları söyledi:  “Bu bilinçle;
arada köprüler kurmak, kültürel ve eko-
nomik etkileşimimizi kazan-kazan prensi-
biyle geliştirmek, iki belediye başkanı
olarak, dostum Kostas’a ve bana düşüyor.
Düzensiz göç, küresel ısınma ve kentsel
dönüşüm gibi birçok ortak sorunumuz
var. Karşılıklı diyalogla tecrübe paylaş-
mak ve yeri geldiğinde, kalıcı ve ortak çö-
zümlere kafa yormak istiyoruz. Bu
adımları atmaya kararlıyız. Ayrıca bizi bir-
birimize bağlayan derin kültürel bağları-
mız var. Örneğin; 2 Eylül’de büyük müzik
insanı Mikis Theodorakis’in vefatı, bu-
rada olduğu kadar tüm Türkiye’de de
büyük üzüntüyle karşılandı. Çünkü Türki-
ye’de de o büyük duayenin müziğiyle he-
yecanlanan milyonlar var.

Atatürk ve Venizolos örneği

Theodorakis’in demokrasinin en sıkıntılı
günlerinde Türkiye’ye geldiğini hatırlatan
İmamoğlu, “İstanbul’a geldi, konserleriyle
Türkiye halkına moral verdi. Çok sevgili
dostum Zülfü Livaneli ile ortak çalışma-
ları sayesinde, Türk-Yunan dostluğunun

temellerini sağlamlaştırdılar. Tabii burada
bizler, Atina ve İstanbul arasında köprü-
ler kurarken, geçmişte Atatürk ve Venize-
los arasında başlayan dostluğu da
hatırlıyoruz. İyi niyet ve ortak akıl olduğu
sürece, Türkiye ve Yunanistan’da çözül-
meyecek herhangi bir konu olmadığı
prensibinden hareket ediyor ve Atina ile
İstanbul arasında bir barış köprüsü
olmak arzusuyla yola çıkıyoruz” diye ko-
nuştu. “Ege, Akdeniz ve göç meselesi
gibi, bölgeyi ilgilendiren tüm konularda
Yunanistan ve Türkiye’nin içinde olma-
dığı ya da sadece birinin olduğu bir
çözüm masası, çözüm masası olamaz”
diyen İmamoğlu, “Ortak sorunların çö-
zümü, ortak masa ile mümkündür. Unu-
tulmasın ki; demokrasiler, kentlerde
doğmuş ve kentlerde gelişmiştir. Bizler, bu
coğrafyanın iki önemli kentinin belediye
başkanları olarak, kentlerimizde yaşan
vatandaşlarımıza karşı demokrasiyi geliş-
tirme ve uluslararası barışı tesis etme so-
rumluluğu taşıyoruz. İki belediye başkanı
olarak bu bilinçle hareket ediyoruz” ifa-
delerini kullandı. 

Sınır tanımayan sorunlar

İki şehrin de kafa yorduğu ‘sınır-tanıma-
yan sorunlar’ın da söz konusu olduğunu
belirten İmamoğlu, bunlardan bazılarını
şöyle sıraladı: “Bu konularda da tecrübe
paylaşımı ve yeri geldiğinde ortaklığı an-
lamlı buluyoruz. Örneğin; küresel ısınma,
deprem, göç ya da çevre felaketleri de
sınır tanımıyor. Atina’da yangın çıktı-
ğında neredeyse eş zamanlı olarak İstan-
bul Sarıyer’de veya Ege’de de yangın

çıkabiliyor. Neden ortak çözüm paramet-
releri düşünmeyelim? Neden birbirimizin
tecrübesinden ve imkanlarından yararlan-
mayalım?  Düzensiz göç de ister istemez
bizi birbirimize yakınlaştıran sorunlardan
biridir. Türkiye ve Yunanistan, koordinas-
yon içinde ortak çözümler üretmek zo-
runda. Bizler de Atina ve İstanbul olarak
hem bilgi alışverişi hem de ortak projelere
odaklanmalıyız.”

Birlikte kazanmaya odaklanalım

Göç konusunun, “Sen kaybedersen, ben
kazanırım” mantığıyla ele alınmaması ge-
rektiği yönünde görüş bildiren İmamoğlu,
“Birlikte kazanmaya odaklanmalıyız. Biz,
‘kazan-kazan’ diyoruz. Çünkü bunun al-
ternatifi ‘kaybet-kaybettir.’ Bütün bunlar
ve başka konular, şehirlerimizi 21. yüzyıla
hazırlamak için atmamız gereken adım-
lardır. İstanbul ve Atina arasında bir
dostluk köprüsü kurarken, Türkiye ve Yu-
nanistan arasında da barışın ve dostlu-
ğun bir tercih değil, zorunluluk olduğu
bilinciyle hareket ediyoruz. Bu anlamda
Kostas ile başlattığımız süreç ve bu ziya-
retin de Ege’de ülkelerimiz arasında barış
ve huzura katkı sağlamasını temenni edi-
yorum. Bizlerin aldığı inisiyatifin ülkeleri-
miz arasında diyalog kapısının
aralamasına yardım edeceğine inanıyo-
rum. İstanbul ve Atina, Türkiye ve Yuna-
nistan arasında dostluk, bir tercih değil,
tarih ve coğrafyanın bize dayattığı bir zo-
runluluktur. Ve biz bu zorunluluktan aldı-
ğımız ilhamla ilişkilerimizi karşılıklı
kazanca dönüştürme iradesinde 
ortaklaşıyoruz” şeklinde konuştu. 

KOMSUYLA
BARIS KOPRUSU

Toplu taşıma
kuyruğu

Fahiş fiyat
denetimi

Sefer yapılamayan metro durakları
nedeniyle Şirinevler'de metrelerce
otobüs kuyruğu oluşmaya başladı.
Kalabalık havadan da görüntülendi

Üsküdar'da Ticaret Bakanlığı ekip-
leri  temel gıda ve tüketim ürün-
lerinin satıldığı marketlerde
denetim yaptı.  Raflardan toplanan
ürünlerin etiketleri ile kasa fiyatları
karşılaştırılarak incelendi

Yenikapı-Atatürk Havalimanı metro hat-
tında geçen yıl Eylül ayında başlatılan
metro entegre çalışmaları nedeniyle sefer-

ler Yenikapı ve Ataköy-Şirinevler durakları arasında
gerçekleştiriliyor. Sefer yapılamayan duraklara da
vatandaşlar otobüslerle ücretsiz şekilde taşınıyor.
Ataköy-Şirinevler durağında yolculuğu sona eren
vatandaşlar Şirinevler otobüs durağından kaldırılan
ücretsiz otobüslerle Yenibosna, Dünya Ticaret Mer-
kezi-İstanbul Fuar Merkezi ve Atatürk Havalimanı
durağına gidiyor. Yolcuların sayısının fazlalığı ise
Şirinevler Meydanı ve ara sokaklarına kadar uza-
nan metrelerce kuyruğa neden oluyor.  Dünya Tica-
ret Merkezi'ndeki kursuna gitmeye çalışan Bahadır
Bilal Demirci, "Hem sefer sayısı yeterli değil hem es-
kiden metromuz vardı, o çok fazla insan alabili-
yordu kapasitesi vardı. Otobüslerin kapasitesi yok
ki, çok sefer olsa ne olur kapasite olmadıktan sonra.
Zaten tıkış tıkış gidiyoruz, burası bir işkence, içerisi
daha beter bir işkence oluyor zaten" dedi. 

Mağduriyet yaşıyoruz

Atatürk Havalimanı'ndaki işine yetişmeye çalışan
bir kadın ise, "Metro kapandıktan sonra böyle olu-
yor, zaman zaman daha çok oluyor. Sağmalcı-
lar'dan gelip, Atatürk Havalimanı'na gidiyorum.
Dünya Ticaret Merkezi çalışanları, gümrük çalışan-
ları, havalimanı çalışanları hep buradan gidiyor. Şu
anda benim işe yetişmeme gerekiyor ama bekliyo-
rum. Trafik olmasa 7 dakika gidiyorum buradan.
Ama trafik olduğu için bekliyoruz maalesef, işe de
geç kalıyoruz" şeklinde konuştu. Beylikdüzü'ndeki
evinden Atatürk Havalimanı'ndaki işine giden Tür-
kan İkikat, "Bu saatlerde genelde böyle oluyor.
Metro kapandığında beri bir 8 ay olmuştur burası
böyle. Kuyrukta bekleme 20 dakika oluyor, bazıları
otobüsün içi yoğun olunca binmiyor" dedi. DHA

Ticaret Bakanlığı ekipleri Üsküdar'da
market ve işletmelerde denetim yaptı.
Marketlerde sebze ve meyve, temel gıda

ürünleri ile temizlik ürünleri başta olmak üzere
temel ihtiyaç maddelerinin hem fiyatları hem de
gramaj değerleri incelendi.  Haksız fiyat uygulan-
dığı kanaatine varılan ürünler Ticaret Bakanlığı'na
gönderilip, incelemeye alınacağı belirtildi. Market
yönetiminden ise savunma isteneceği vurgulandı.
Denetimlere katılan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Piyasa Gözetimi ve Tüketicinin Korunması Genel
Müdür Yardımcısı Oğuz Şahin, "Marketlerdeki
fahiş fiyatları tespit etmeye çalışıyoruz. Ekipleri-
mizle birlikte başta temel gıda ürünleri olmak
üzere çok sayıda kalem ürünün etiket fiyatı ile
kasa fiyatı arasında uyum durumunu inceleyece-
ğiz. Fiyatların yanı sıra ürünlerin gramaj durum-
larını da inceliyoruz. Ayrıca ürünlerin hem alış
hem satış hem de tedarikçi fiyatlarını araştırıyo-
ruz. Elde ettiğimiz sonuçları bakanlığımız bünye-
sinde faaliyet gösteren Haksız Fiyat Kurulu'na
gönderiyoruz. Haksız fiyat artışı varsa bu pera-
kendeciden yoksa tedarikçiden kaynaklanıyor tes-
pit edip cezayı ona uygulayacak" diye konuştu

Şişli belediye başkan yardımcısına beraat
İstanbul 29. Ağır Ceza
Mahkemesi'ndeki du-
ruşmaya, tutuksuz

sanık Cihan Yavuz geldi. Du-
ruşma savcısı celse arasında
verdiği mütalaayı tekrar ettiğini
belirtti. Mahkeme heyeti, sanık
Cihan Yavuz'u 'Silahlı terör ör-
gütü üyeliği' suçunun sabit ol-
maması nedeniyle beraatine
karar verdi. Heyet, savcının
'Terör örgütü propagandası
yapmak' suçundan cezalandırıl-
ması yönünde mütalaa verdiğini
belirterek ifadelerin içeriği ve
paylaşıldığı ortam dikkate alına-
rak yasal unsurları oluşmadığı
gerekçesiyle beraatine karar
verdi. 

Yurt dışı yasağı kaldırıldı

Mahkeme sanık Cihan Yavuz
hakkındaki İstanbul'u terk et-
meme, haftada iki gün imza

vermesi ve yurtdışına çıkış ya-
sağı şeklindeki adli kontrol ka-
rarlarının da kaldırılmasına
hükmetti. Öte yandan üye ha-
kimlerden biri, sanığın örgüt
üyesi olmamakla birlikte örgütle
iltisaklı olduğu ve faaliyetlerinin
yardım niteliğinde olduğunu be-
lirterek çoğunluğun görüşüne
katılmadığı yönünde muhalefet
şerhi düştü.

İddianameye dair

İddianamede, sanık Cihan Ya-
vuz'un partisel faaliyet adına ol-
duğunu iddia ederek örgüt
mensuplarının ailesini ziyaret
ettiği, Diyarbakır Sur'da Hen-
dek Savaşı adı altında öldürülen
örgüt mensubunu "şehit" diye
tabir ederek ailesini sahiplendiği
ve ailesini ziyaret ettiği, örgütün
kuruluş yıl dönümü olan 27
Kasım 2016'da örgüt mensupla-

rının resimlerinin bulunduğu et-
kinliğe katıldığı belirtildi. Ayrıca
sanık Yavuz'un Sterk TV, ANF
ve benzeri yayın kuruluşlarında
Abdullah Öcalan ve Leyla Gü-
ven'in açlık grevi hakkında yap-
tığı değerlendirmeler, talimatlar
ve eylem çağrıları, bu doğrul-
tuda canlı yayında verdiği beya-
natın örgüt sempatizanları
tarafından takip edilen bir ka-
nalda yayınlanması bir bütün
halinde değerlendirildiği belirti-
lerek "Şüphelinin PKK/KCK
terör örgütü ile iltisaklı bulun-
duğu, yapmış olduğu eylemlerle
örgütün amaçlarına yardım
eden siyasi faaliyetler içinde bu-
lunduğu ve atılı suçu işlediği
hususunda kuvvetli şüphe oluş-
muştur" denildi. Yavuz'un "Si-
lahlı terör örgütü üyeliği"
suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar
hapis cezası istendi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Atina Belediye Başkanı Kostas Bakoyannis’in davetlisi olarak gittiği Yunanistan’ın başkentinde
konuştu. İmamoğlu, “İyi niyet ve ortak akıl olduğu sürece, Türkiye ve Yunanistan’da çözülmeyecek herhangi bir konu olmadığı
prensibinden hareket ediyor ve Atina ile İstanbul arasında bir barış köprüsü olmak arzusuyla yola çıkıyoruz” diye konuştu

Uzun yolculuklar
tek adımla kurulur

Ev sahibi Bakoyannis de “Gelecek başımıza
gelmesini beklediğimiz şey değildir, başımıza
gelmesini sağladığımız şeydir” şeklinde başladığı
konuşmasını şöyle sürdürdü:  “İstanbul’daki ziyare-
timin karşılığı olarak, Atina’yı ziyaret etmenize
yönelik davetimi kabul etme nezaketinizle ve
kurduğumuz yaratıcı diyalogla, ortak geleceğimiz
için yeni ve iyi bir başlangıç yapıyoruz. Sorunlar,
aşağıdan yukarıya doğru çözülür. Sorunları insanlar
yaratır, insanlar çözer. Sorunları hükümetler bile
yaratsa, eminim ki halklar çözebilir. Bu yaz ülkeler-
imizi yaralayan yangın felaketlerinde ve yıllar önce
gerçekleşen depremlerde toplumlarımızın hissettiği
duygular bize umut veriyor. Uzun yolculukların bir
tek adımla başladığını biliyoruz. Biz de şehirlerimiz
arasında bir köprü kurduk. Atinalılar ve İstanbullu-
lar bu köprüden geçmeye hazır. Belediyelerin
görevi, insanlarımızı ve şehirlerimizi güçlendirecek
politikalar üretmektir. Böyle politikalar üretelim ki
iklim krizi ile mücadele edelim, ekonomik fırsatlar
yaratalım, teknolojik gelişmelere yetişelim, sosyal
yaraları tedavi edelim, göçmen meselesine insani
ama sınır koyan bir yönetim oluşturalım, kültürel
değerleri zenginleştirelim.” İmamoğlu ve Bakoyan-
nis, konuşmaların ardından birbirlerine, yönettikleri
şehirleri anlatan karşılıklı hediyeler verdi.

Terör örgütü PKK/KCK soruşturmasında açığa alınan Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz'un 'Silahlı terör örgütüne üye olmak'
suçundan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme heyeti, Cihan Yavuz'un beraatine karar verdi

SICAK
MESAJLAR
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İ stanbul Gazeteciler Dernek (İGD)
Başkanı Mehmet Mert yaptığı
basın açıklamasında şu görüşlere

yer verdi: “Cumhurbaşkanı Recep Tay-
yip Erdoğan 30.06.2021 tarihinde,
kamu kurum ve kuruluşlarının harca-
malarında tasarruf sağlanması, büro-
kratik işlemlerin azaltılması ve kamu
kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli
kullanımına ilişkin "tasarruf tedbirleri"
genelgesi yayımladı. Genelgede basın ve
yayın giderlerine düzenleme adı altında
şu talimatlar verildi; Kamu kurum ve
kuruluşlarının basını izleme ile ilgili bi-
rimleri ve kütüphane dokümantasyon
merkezleri hariç hiçbir şekilde günlük
gazete alımı yapılmayacak. Görev alanı
ile ilgili olmayan yayınlara abone olun-
mayacak. İdare faaliyetlerini tanıtmaya
yönelik rapor, kitap, dergi, bülten ve
benzeri yayınlar basılmayacak. Bu do-
kümanların hazırlanması ve paylaşımı
elektronik ortamda yapılacak. Kamu
kurum ve kuruluşları tarafından bastırıl-
ması zorunlu görülen dokümanlar ihti-
yaç sayısı kadar bastırılacak ve
ekonomik malzeme kullanımı tercih edi-
lecek.”

AK Parti Grubu CHP'li
belediyelere önerdi

Geçtiğimiz ay İBB Meclisi'nde gerçek-
leştirilen oturumda AK Parti Grubu'nun
İstanbul'daki yerel medyaya ilişkin bir
öneride bulunduğunu kaydeden Mert,
önergeyi de paylaştı. Mert, “AK Parti İs-
tanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis

Grubu İBB Meclisi'nin Eylül ayı oturu-
munda AK Parti Grup Başkanvekili
Mehmet Tevfik Göksu ve MHP Grup
Başkanvekili Volkan Yılmaz'ın imzasıyla
İstanbul yerel medyasıyla ilgili şu öneri-
lerde bulundular: 'Medyanın gelişmiş
demokratik toplumlarda kamu otoritesi
ve kamuoyu arasında bir köprü görevi
görmesi, mevcut iletişim kanallarıyla
toplulukların haber alma özgürlüğünün
yerine getirilmesine yardımcı olduğu
açıktır. Gazetelere destek olunması, ge-
lişmiş ülkelerde de olduğu üzere sosyal
sorumluluklar arasında yer almaktadır.

Bununla birlikte meclisimizin ve İBB
Belediyemizin almış olduğu kararları
halkımıza gazeteler aracılığıyla duyurul-
ması, faaliyetlerden daha fazla haberdar
olmasını, şeffaflık ilkesi doğrultusunda
olacağı kanaatindeyiz. Bu itibarla mecli-
simizin almış olduğu kararlar halkımıza
doğru bir şekilde iletilmesi ve yaşanılan
tiraj kayıplarında olumsuz etkinin gide-
rilmesine yönelik, gazetelere destek
olunması amacıyla 5393 sayılı belediye
kanunun 14. maddesine göre belediye
çalışmalarının vatandaşa en yakın yer-
lerde ve en uygun yöntemlerle sunula-

cağı, belediyenin görevleri arasında gös-
terildiğinden ve yine aynı kanunun mec-
lis kanunun gerçekleşmesi başlığı 23.
maddesinin kesinleşen meclis kararları-
nın 7 gün içinde uygun araçlarla halka
duyuru yetki kapsamında İBB'nin almış
olduğu kararların özetlerinin resmi ilan
yayınlama hakkı bulunan İstanbul'daki
yaygın bölgesel ve yerel gazetelerin ta-
mamında duyurulması söz konusu
karar özetlerinin ilan giderlerinin beledi-
yemizce karşılanmasını ve teklifin gün-
deme alınarak hukuk komisyonuna
alınmasına arz ederiz.' 

ZOR GUNLER GECIREN
BASIN DESTEKLENMELI
İstanbul Gazeteciler Dernek Başkanı Mehmet Mert “Zor günler geçiren basının desteklenmesi
gerekiyor” diyerek; Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin gözden geçirilerek yeniden ele
alınmasını, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Grubu'nun İBB'ye sunduğu 'Basının
desteklenmesi önerisinin' de ülke genelindeki belediyelerce kabul görmesini talep etti

İYİ Parti Lideri Meral Akşener, İstanbul Ça-
talca’da mahalleleri ziyaret etti, vatandaşlar ve
esnafla konuştu. Akşener’e, Çatalca ziyare-

tinde İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, İstan-
bul İl Başkanı Buğra Kavuncu ve partililer eşlik etti.
Esnaflar, Akşener’e yüksek elektrik faturalarından ve
artan maliyetler nedeniyle isyan etti. Esnaf ziyareti sıra-
sında Akşener’in yanına gelen bir kadın geçinememekten
dert yandı. Aldığı maaşın yetmediğini ifade eden kadın,
“Maaşı yetiştiremiyoruz. Çoluğumuza, çocuğumuza bir
şey veremiyoruz, kendimize yapamıyoruz. Halimize bak.
Geçinemiyoruz, çoluğumuzu, çocuğumuzu everemiyo-
ruz. Torunun yanına gittim, ‘Anneanne bana para ver’
dedi, veremedim. O da bizim zorumuza gidiyor, yetişti-
remiyoruz. Kendimizi doyuramıyoruz ki çoluk çocuk
doyuralım” dedi. Akşener’in ‘Bu akşam ne pişireceksin?’
sorusuna kadın, “Şurada 20 liraya patates aldım 2 kilo.
Onu yapacağım. Ne yapayım? Bir şey alamıyoruz. Et

alamıyoruz, şunu alamıyoruz, bunu alamıyoruz” şek-
linde yanıt verdi.Nasıl geçinelim?Akşener daha sonra
Çatalca merkezde toplanan vatandaşlara hitap etti. Ak-
şener şu ifadeleri kullandı: “Buradaki vatandaşların KİP-
TAŞ ile ilgili problemleri var, onun çözümünü istiyor.
Onların derdi yönetimin kendilerine fahiş fiyat uygula-
ması, yönetimin o evlerden onların çıkmasını sağlamak
için yaptığı girişimler. Bu ülkede bin 500 lira, bin 800 lira,
2 bin liralık, 2 bin 800 liraya kadar farklı farklı emekli
maaşları var. Bin 500 lira emekli maaşı alan bir kişi nasıl
geçinecek? Torununa harçlık verebilecek mi? Buna karşı-
lık 5 maaş alan danışmanlar var. Eğer şucu, bucu üze-
rinden gidersen, çırak çıkarsın, sen bin 500 lira almaya
devam edersin, çocuğun işsiz kalmaya devam eder, ata-
namaz, liyakat uygulanmaz ama buna karşılık 5 maaş
250 bin lira maaş alan insanlar maaşlarını almaya o pa-
raları yemeye devam ederler.”

Çocukların derdine çare bulun

Meral Akşener, yurt ve kira sorunu nedeniyle eylem
yapan öğrencilerle ilgili de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan'a seslenerek, şu ifadeleri kullandı: "Ben Sayın
Erdoğan ve arkadaşlarına şunu tavsiye ediyorum; 500
milyon dolarlık uçaklarla gezmek yerine, iki uçağı satsalar
Türkiye’nin bütün vilayetlerine ikişer bin kişilik birinci
sınıf yurt yapabilirler. Pek çok gencimizin yurt sorunu or-
tadan kalkar. Öğrencilere, gençlere beddua etmek yerine
bu israfın, bu aşırı harcamanın önüne geçilip bu çocukla-
rımızın derdine çare bulunması en doğrusudur. Kiralarla
ilgili derin bir problem var. Kentsel dönüşümlere dair ya-
pılan planlamaların yanlışlığı, o meselenin patlaması; 250
bin dolara mültecilere vatandaşlık satılıyor ev alma üze-
rinden, bir de onun üzerinden patladı. Beceriksizlik, plan-
sızlık sebebi ile öğrenciler bu sene okula gidecek bir de
onlar üzerinden yurt yeterli değil, bunların neticesinde bu
çocuklar ‘Bizi görün, bize kulaklarınızı açın’ diye bir tavır
koydular. O tavrın sertlikle müdahale edilerek dağıtılma-
sını doğru bulmadığımı ifade etmek isterim."

BAKIRKÖY ALEVİ BEKTAŞİ
KÜLTÜR MERKEZİ VE 

CEMEVİ DERNEĞİ
GENEL KURUL İLANI

Derneğimizin 10 EKİM 2021 Tarihinde Saat:14:00’da
Ataköy 7-8-9-10 Kısım Mah. Burhan Doğançay

Cad.NO:1 Bakırköy /İstanbul adresinde Olağan Genel
Kurul Toplantısı yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamadığı
takdirde 17 Ekim 2021 Tarihinde Saat: 14:00‘da ve
aynı yerde aşağıdaki gündem gereğince yapılacaktır.

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI 
GÜNDEM
1.Açılış
2.Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının Okunması
3.Divan Kurulu Seçimi
4.Açılış Konuşması
5.Yönetim Kurulu Raporunun Okunması
6.Faliyet Raporu ve Denetim Kurulu Raporunun 
okunması, müzakere edilmesi ve ayrı ayrı ibrası 
7.Yönetim ve Denetim Kurullarının Seçilmesi
8.Dilek Ve Temenniler
9.Kapanış

ZAYİLER
İsa Şimşek adına kayıtlı  15001 -15250 arası perakende

satış fişi kaybolmuştur. Hükümsüzdür.
V.D.Büyükçekmece No: 23203262976

20.04.2021 Tarihinde ESENYURT MAL MÜDÜRLÜĞÜ'ne
yatırmış olduğum 746 alındı numaralı 13.000,00 TL

tutarındaki 333.38.01 yapı denetim hizmet bedeli 
dekontumu kaybettim.Hükümsüzdür. Sebahattin 

TAVACI TC: 10499992700

Geçici koruma kimlik belgemi kaybettim. Sara Helal.

HDP Türkiye partisi olmak zorunda

C
HP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun HDP ile
ilgili yaptığı değerlendirmenin ardından ortalık yine
toz duman.

Cezaevindeki eski Eş Genel Başkan Selahattin Demir-
taş’ın “eskisi gibi koşulsuz destek beklemeyin” ya da 3.yol
alternatifleri bir yana HDP yöneticilerinden benzer açıkla-
malar gelmişti.

Ancak Eski Eş Genel Başkan Sezai Temelli’nin 
açıklamaları tartışmaları alevlendirdi.

Önce Kılıçdaroğlu’nun ne söylediğinden başlayalım.
“Devlet dediğiniz kurum gayrı meşru bir organla muha-

tap olmaz. Erdoğan bunu yaptı. Devleti İmralı(Öcalan) ile
muhatap kıldı mesela. İmralı meşru bir organ değil. Meşru
organ kimdir? HDP’yi meşru organ olarak görebiliriz. Eğer
bu sorun çözülecekse meşru bir organla çözebiliriz.”

Siyaset kurumunun 40 yıldır çözemediği Kürt sorununu
çözme konusunda Kılıçdaroğlu’nun bu yaklaşımı çok an-
lamlıdır ve dikkate alınması gerekir.

Millet ittifakının içerisinde CHP de dahil, HDP ile iş 
birliğinden, hatta bir arada görünmekten rahatsız olan bir
dolu kişinin olduğunu biliyoruz.

Burada asıl sorun HDP ile PKK’ nın örgütsel iş birliği
yaptığını, HDP’nin İmralı’dan ve Kandil’den yönetildiğini
iddia edenlerin ittifak liderleri üzerinde kurduğu baskıydı.

Öyle sanıyorum Meral Akşener ve İyi parti içerisinde
kimi sağduyulu yöneticiler de Kürt sorunu çözülmeden,
Kürtlerin oyunu almadan Türkiye’de demokrasiye ulaşıla-
mayacağını görüyorlar.

Ancak siyasetin doğası gereği kendi seçmen kitlesinin
beklentilerine uygun davranmak zorunda hisseden siyasetçi-
ler sürekli olarak HDP’ den uzak durmaya, HDP’ lilerle
yan yana görünmemeye özen gösteriyorlardı.

Başından itibaren ittifaklar politikasını çok titiz bir 
çalışmayla bugünlere getiren Kılıçdaroğlu; yaptığı bir 
açıklamada sorunun can damarına parmak bastı.

İşte tam bu noktada HDP eski Eş Genel Başkanı Sezai
Temelli sanki çok üzerine vazifeymiş gibi bombayı patlattı.

“Çözümün adresi ve asıl muhatabı İmralı’dır.”
Kendisini görevdeyken Bodrum’da bir Tv programında

konuk ettiğim Sezai Temelli Kürt sorunuyla terör sorunu-
nun ayrımını yapamayacak biri değildir.

Kılıçdaroğlu; terör sorununu HDP ile çözeriz demedi ki!
Terörden bağımsız olarak ülkemizde neredeyse yüzyıldır

hatta daha öncesine dayanan bir Kürt sorunu vardır. Asıl
çözülmesi gereken; demokratik yollardan Kürt halkının
ekonomik, sosyal ve kültürel haklarının eksiksiz kullanımını
sağlayacak bir barış ortamının yaratılmasıdır.

Büyük olasılıkla Millet ittifakının Cumhurbaşkanı adayı
olacak Kılıçdaroğlu, daha şimdiden siyaset üstü bir yakla-
şımla önemli bir mesaj vermiştir.

SezaiTemelli şunu demiş olsaydı anlaşılabilirdi.
“HDP terörün her türlüsüne karşıdır. Kendi seçmen 

tabanında PKK yanlısı kişilerin olması HDP’yi PKK ile bir
tutmayı gerektirmez. Kürt sorununun çözümünde HDP baş
aktördür. Ancak terör sorununun çözümünde iktidar 
İmralı’yı muhatap almalıdır.”

Bunu demek yerine doğrudan “çözümün adresi ve asıl
muhatabı İmralı’dır.” demesi toplumun büyük kesiminden
tepki aldığı gibi HDP tarafından da kabul görmedi.

Bunu anlayan Temelli yeni bir açıklama yapma gereği
duydu. “ O Tweet’teki görüşler elbette kişisel görüşümdür.
Partiyi elbette bağlamaz.” Dedi.

Yerel seçimlerde gösterdiği çözüm odaklı, gerçekçi tavır
ve tercihi HDP’ yi toplumda sempatik hale getirmişken,
Türkiye partisi olma konusunda kimi somut adımlar atılı-
yorken, ikircimli ve kimi zaman iki yüzlü, samimiyetsiz bir
yaklaşımla HDP’ ye karşı dışlayıcı bir politika izleyen mu-
halefet eninde sonunda bu yanlışından dönmek zorundaydı.

Ve sonunda Millet ittifakının mimarı Kılıçdaroğlu,
önemli bir hamle yaptı ve cesur bir çıkışla barış ve
demokrasi mücadelesinde HDP’yi işaret etti.

Bu demektir ki; çözüm iktidarda değil, halktan yana 
politikalar oluşturması gereken muhalefettedir.

Aslında Temelli bir anlamda geçmiş çözüm sürecinde bu
fırsatı masayı devirerek tepen iktidarın yanlışlarına gön-
derme yapma içgüdüsüyle bu açıklamayı yapmıştır diye 
düşünüyorum.

Çünkü son yaptığı açıklamada söyledikleri önemli ve anlamlıdır.
“Çatışmayı önleme ve demokratik bir çözüm bağlamına

dikkat çektim. HDP elbette meşru muhataptır. Meclisin
üçüncü büyük partisidir ve bu konularda çözüm üretme 
anlamında en büyük partidir.”

Kılıçdaroğlu-Sezai Temelli polemiğinde olduğu gibi 
iktidar, muhalefet bloğunu çatlatmak için fırsat kolluyor.

Bu yüzden yalnızca Millet ittifakı değil, tüm demokrasi
güçleri, barıştan, özgürlükten, eşitlikten yana tüm güçler bu
iktidarı düşürmek istiyorlarsa çok dikkatli hamleler 
yapmak, politikalar üretmek zorundadır.

Özellikle de bu tür polemiklerden uzak durmak, tüm 
muhalif güçlerin moral-motivasyonunu yüksek tutmak 
gibi önemli bir görevleri vardır.

Hiç kimse ya da kurumun böylesine yaşamsal bir görevi
savsaklama, ihmal etme, erteleme hakkı olmadığı gibi artık
hiç kimsenin hata yapma lüksü yoktur.

Ayhan ONGUN

ayhanongun@gmail.com 

DUYARLILIK

Gazeteler mağdur edilmemeli
İstanbul Gazeteciler Dernek
(İGD) Başkanı Mehmet Mert,
Ak Parti meclis Grubu'nun öne-
risinin yerel medya gerçeğini an-
lattığını belirterek bu önerinin
ülke genelinde tüm belediyelerde
ele alınması ve kabul görmesini
talep etti. Yazılı basının son yıl-
larda üst üste ciddi tiraj ve rek-
lam kayıpları yaşadığını da
kaydeden İGD Başkanı Mehmet
Mert sözlerini şöyle sürdürdü:
“Cumhurbaşkanı Sayın Recep
Tayyip Erdoğan'ın "tasarruf ted-
birleri" genelgesi kapsamında yer
alan basın ve yayın giderlerinin
düzenlenmesi bölümünün yeni-
den gözden geçirilerek gazetele-

rin mağdur edilmemesi yönünde
düzeltilmesi gerekiyor. AK Parti
Grup Başkanvekili Mehmet Tev-
fik Göksu ve MHP Grup Baş-
kanvekili Volkan Yılmaz'ın İBB
meclisine sundukları önerge son
derece yerinde ve doğru bir öner-
medir. Bu önergenin ülke gene-
linde tüm belediye meclislerinde
gündeme gelmesi ve karara bağ-
lanması gazetelerin içinde bu-
lunduğu olumsuz şartlar
açısından yerinde olacaktır.
Bütün bu görüş ve düşünceleri-
mizi, MHP İstanbul Milletvekili
İsmail Faruk Aksu'ya da ileterek
konunun TBMM'de gündeme
gelmesini talep ettik.”

Çatalcalı dert yandı
Çatalca'da esnaf ziyaretlerini sürdüren
İYİ Parti Lideri Meral Akşener'in yanına
gelen bir kadın geçinememekten şikayet
etti. Bin 800 lira emekli maaşı aldığını
söyleyen kadın, "Maaşı yetiştiremiyoruz.
Çoluğumuza, çocuğumuza bir şey vere-
miyoruz. Kendimizi doyuramıyoruz ki
çoluk çocuk doyuralım" dedi

2023 Türkiye’sini yansıtan tablo
Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve Sanayi ve Tekno-
loji Bakanlığı öncülüğünde, Türkiye’nin önde gelen
teknoloji şirketleri, kamu, medya kuruluşları ve üni-

versitelerinin de olduğu 72 paydaş kurumla birlikte düzenle-
nen TEKNOFEST 2021 dün başladı. Dünyanın en büyük
havacılık, uzay ve teknoloji festivalinin açılışı,
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, T3
Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNO-
FEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayrak-
tar ve KADEM Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar’ın katı-
lımıyla gerçekleşti. Açılış törenine iştirak eden
Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da
alanı gezdi. Türkiye'nin yerli ve milli teknolojide

geldiği noktayı görmekten mutlu olduğunu söyleyen Çağırıcı,
“Çok güzel bir ortamdayız. 2023 Türkiye’sini yansıtan en
güzel tablo. Bu manzarayı görünce geleceğe olan inancımız
daha da artıyor. Yarınımıza şekil verecek ve ülkemizi dünyanın
en iyisi yapacak olan gençlerimiz işte burada kendilerini ispat

ettiler. Onlarla gurur duyuyoruz” dedi. Türki-
ye'nin ayakları yere basmayan festivali TEKNO-
FEST başta öğrenciler olmak üzere her yaştan ve
kesimden yoğun ilgi gördü. Birbirinden farklı
sürprizlerin olduğu festivalde Türkiye'nin sa-
vunma sanayii araçlarının yanında her türlü tek-
nolojik araç da sahne alıyor. Öğrencilerin ilgisi
dikkat çekerken yerli otomobil TİHA ve GÖK-
BEY ile uçan araba vatandaşla buluştu.

Bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilen Türkiye’nin
en büyük teknoloji etkinliği olan TEKNOFEST

2021 başladı. Birbirinden farklı sürprizlerin
olduğu ve en iyilerin yarıştığı festivalde Bağcı-

lar Belediyesi Enderun Yetenekli Çocuklar
Merkezi öğrencisi Kerem Gelir de “Sesimi

duyan var” projesiyle yer alıyor. Festival ala-
nını gezen Bağcılar Belediye Başkanı Lok-

man Çağırıcı, “2023 Türkiye’sini yansıtan en
güzel tablo” benzetmesinde bulundu

İGD Başkanı
Mehmet Mert
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Ş ansölye seçildiği 2005 yılından beri iktidarda
olan, uzun başbakanlık döneminin ardından
26 Eylül 2021’de yapılacak Federal Parla-

mento seçimlerine katılmama kararı alan Angela
Merkel aktif siyasi hayatını sonlandırmaya hazırla-
nıyor. Avrupa Birliği’nin (AB) en güçlü lideri konu-
mundaki Merkel 16 yıllık iktidarında finans krizi,
avro krizi, mülteci krizi, AB’nin dağılmasına yol aç-
masından endişe edilen Brexit krizi ve Kovid-19 gibi
birçok siyasi sınamalardan geçti. Merkel, bir taraf-
tan merkez sağ siyaseti sola yaklaştırdığı, diğer ta-
raftan olaylar karşısında tepkisiz kalarak zayıflık
gösterdiği gerekçesiyle eleştirildi. Tüm eleştirilere
rağmen döneminin Avrupalı liderleri arasında en
uzun süre iktidarda kalan Merkel, Almanya’yı güç-
lendirmekle birlikte Avrupa siyasetini de 
dönüştürdü.

Tarih kitaplarına geçti

Merkel’in yakın çalışma arkadaşları, siyasetçi olarak
en güçlü yönünün kriz yönetimi olduğunu ifade edi-
yor. “Stratejik sabrın” temsilcisi olarak görülen Mer-
kel’in pragmatik ve soğukkanlı tarzı bir taraftan
övgü ile karşılanırken, diğer taraftan vizyonsuzluk
şeklinde eleştiriliyor. Halbuki doğu Almanyalı olan
Merkel’in bu tepkisizliği, çocukluğunun geçtiği si-
yasi ve toplumsal iklimle doğrudan ilgili. Demokra-
tik Alman Cumhuriyeti’nde (DDR) yetişen Merkel,
bir röportajında Berlin duvarının yıkılmasını tarihi
bir dönüm noktası olarak değerlendirirken, sosyalist
sistemin yıkılmasına atfen “Hiçbir siyasi sistemin
ebedi olmadığını gördük,” ifadelerini kullanmıştı.
Merkel için Doğu Blokunun çöküşü liberal demok-
rasinin zaferiydi ancak inşa edilen siyasal sistemle-
rin sona erebileceğinin de kanıtıydı. Merkel, hiçbir
siyasi kazanımın ebediyete kadar sürmeyeceğini, de-
ğerlerin ve hakların müdafaa edilmesi gerektiğini
çok erken yaşta tecrübe etmişti.

Süreci etkiledi

Merkel, kendisine yöneltilen “İleride sizin hakkı-
nızda söylenmesini hiç istemediğiniz şey nedir?” so-
rusuna hiç düşünmeden, “Tembel olduğumu
söylemesinler,” cevabını vermiştir. Merkel’in yetiştiği
Protestan kültürü ve iş ahlakında tembellik, bir in-
sana yapılabilecek en ağır suçlama olduğundan, bu
cevabına çok şaşırmamak gerek. Temkinli kişiliğinin
ve rasyonel düşünceye atfettiği değerin siyasi haya-
tında karar alma süreçlerini doğrudan etkilediği
söylenebilir. Merkel, Avrupa’da ayrılıkçı seslerin
yükseldiği, ülkelerin içine kapandığı ve en istikrarsız
olduğu dönemde de AB’ye uluslararası saygınlık ka-
zandırdı. Merkel iktidara geldiği dönemde Batı siya-
setini belirleyen liderlerin George W. Bush, Tony
Blair ve Jacques Chirac olduğunu ve iktidarı bıra-
kana kadar Fransa’da dört cumhurbaşkanı, İngilte-
re’de dört, İtalya’da ise sekiz başbakanın değiştiğini
unutmamak gerekir. Merkel, Avrupa’da ayrılıkçı ses-
lerin yükseldiği, ülkelerin içine kapandığı ve en istik-
rarsız olduğu dönemde de AB’ye uluslararası
saygınlık kazandırdı.

Merkel döneminde değişim oldu

1982 ile 1998 yılları arasında başbakanlık yapan
Helmut Kohl döneminden sonra Almanya’nın dış
politikasında kademeli olarak değişim yaşandı. Batı
dünyası odaklı dış politika yürüten Almanya için
1990’lı yıllarda ulusal çıkarları önceleme ve AB böl-
gesinde ve uluslararası politikada daha fazla söz sa-
hibi olma iradesi belirginleşti. Kohl döneminde
Avrupa ülkelerinin iki Almanya’nın birleşerek gü-
cünü pekiştirmesinden duydukları rahatsızlık gideri-
lirken, Gerhard Schröder döneminde yurt dışına
asker göndermeme ve askeri operasyonlara katıl-
mama geleneği, Alman askerlerinin NATO misyonu
kapsamında Kosova’ya (1998-1999) ve Afganis-
tan’a (2001) gönderilmesiyle terk edilmiş
oldu.2018’de yenilenen ve Almanya’nın resmî gü-
venlik belgesi olan “Beyaz Kitap” içerisinde de dile
getirilen bu paradigma değişikliği ile Almanya’nın
Avrupa’da “merkez güç” olma hedefi vurgulandı.
Alman dış politikasında temel paradigma değişikliği
ise Merkel iktidarı döneminde 2010’dan sonra ger-
çekleşti. Merkel 2014’te Federal Meclis’te (Bundes-
tag) gerçekleştirdiği konuşmasında, Almanya’nın
bölgesel ve küresel konularda daha aktif rol oyna-
mak ve daha fazla sorumluluk almak istediğini be-
lirterek, Almanya’nın küresel ilişkileri şekillendirme

ve AB içerisinde “merkez güç” olma iradesini ortaya
koydu. 2018’de yenilenen ve Almanya’nın resmî gü-
venlik belgesi olan “Beyaz Kitap” içerisinde de dile
getirilen bu paradigma değişikliği ile Almanya’nın
Avrupa’da “merkez güç” olma hedefi vurgulandı.

AB siyasetine saygınlık kazandırdı

Uluslararası siyasette saygı gören Merkel’in aynı
desteği AB içerisinde de gördüğünü söylemek güç.
Merkel döneminde muazzam bir ekonomik perfor-
mans göstererek gayrisafi yurtiçi hasılasını yüzde 43
artıran ve yeni istihdam üreterek işsizlik oranlarını
yüzde 44 azaltan Almanya, avro krizinde savun-
duğu politikalarla Yunanistan ve İtalya gibi ülke-
lerde “düşman” ilan edildi.Kemer sıkma
politikalarıyla da toplumun nefretini üzerine çeken
Merkel, avro krizi sürecinde sokak gösterilerinde
“kötülüğün ve egoizmin” simgesi olarak protesto
edildi. AB içerisindeki Merkel düşmanlığının yerel
siyasette oy kazandırdığı söylenebilir. İtalya’nın eski
Başbakan Yardımcısı Matteo Salvini’nin seçim
kampanyasında AB ve Merkel karşıtlığı yaparak oy-
larını artırdığı görüldü. Salvini’nin, “Zamanında
panzerlerle yapamadıklarını bugün finans ile yapı-
yorlar” açıklaması İtalyanlardan destek gören bir
yaklaşım oldu. Merkel döneminde yükselen AB kar-
şıtlığını, Merkel iktidarının yanlış politikalarına bağ-
lamak kolaycı bir değerlendirme olur. AB kurumsal
işleyişindeki bürokratik engeller ve siyasi öngörü-
süzlük, Merkel döneminden önce de varlığını sür-
dürüyordu. Bu duruma bir de AB içindeki
ekonomik kriz ve artan işsizlik eklenince, Avrupa ek-
senli çıkarlar yerini ulus devlet çıkarlarına bıraktı.
Çin ve ABD’den sonra en büyük üçüncü ihracat ül-
kesi olan Almanya, her ne kadar 1 trilyon 205 milyar
avroluk yıllık ihracatının 635 milyarını AB ülkelerine
yapıyor olsa da Merkel’in mülteci krizinde üstlen-

diği siyasi risk sadece Almanya’nın ekonomik çıkar-
ları ile açıklanamaz. Merkel gerçekten vizyonsuz ve
cesaretsiz bir siyasetçi mi? Siyasi kariyerindeki
dönüm noktaları incelendiğinde bu iddianın çok da
doğruyu yansıtmadığı görülüyor. AB’de derin izler
bırakan mülteci krizi üzerinden bile Merkel’e yönel-
tilen bu eleştirinin haksız olduğu görülüyor. Çin ve
ABD’den sonra en büyük üçüncü ihracat ülkesi
olan Almanya, her ne kadar 1 trilyon 205 milyar av-
roluk yıllık ihracatının 635 milyarını AB ülkelerine
yapıyor olsa da Merkel’in mülteci krizinde üstlen-
diği siyasi risk sadece Almanya’nın ekonomik çıkar-
ları ile açıklanamaz. 2015’te yaklaşık bir milyon
mülteciye Almanya’nın kapılarını açarak içeride ırk-
çıların nefretini üzerine çeken Merkel, AB ülkelerinin
üzerine binen siyasi ve ekonomik maliyeti tek başına
üstlenmiş oldu. Dönemin siyasi iklimine, AB’nin
idealize ettiği insan hakları gibi değerlerin aksine
nefret söylemi hâkimdi. AB’nin hazırlıksız yakalan-
dığı bu süreçte insani dramın derinleşmemesi ve
insan onuruna aykırı manzaraların oluşmaması için
bir liderin inisiyatif alması gerekiyordu. Fransa’da
François Hollande’ın veya İtalya’da Matteo Ren-
zi’nin bu sorumluluğu alacak ne siyasi gücü ne de
hedefi vardı. İngiltere ise yaşanan krizde AB’den ay-
rılma sürecinin teyidini görüyordu. Merkel, oluşan
maliyeti AB’nin geleceği için Almanya’nın üstlen-
mesi gerektiğine inandı ve adım attı. Brexit’in ardın-
dan AB karşıtı sesleri bir nebze de olsa susturan ve
AB bütünleşmesini güçlendiren bu hamle, Alman-
ya’nın AB’nin hamisi olma rolünü de güçlendirdi.
AB içerisindeki refah kaybı ve doğu ile batı Avrupa
arasında açılan makas, Merkel’i, Almanya’nın gele-
neksel ekonomi politikalarından saptırdı. Merkel,
Kovid-19 salgını süreciyle AB ülkelerinde derinleşen
siyasi ve ekonomik krizin aşılmasına yönelik cesur
bir adım atarak Fransa iş birliğinde Koronavirüs
Yardım Fonu’nu kısa sürede hayata geçirdi. Bre-
xit’in ardından AB karşıtı sesleri bir nebze de olsa
susturan ve AB bütünleşmesini güçlendiren bu
hamle, Almanya’nın AB’nin hamisi olma rolünü de
güçlendirdi. Öte yandan Almanya ve Fransa öncü-
lüğünde AB’nin ortak güvenlik ve savunma politika-
sında önemli adımlar atıldı. Özellikle Birleşik
Krallık’ın AB’den ayrılmasıyla AB içerisindeki güç
denklemi Almanya ve Fransa lehine değişti. Bunu
fırsat bilen Merkel, Alman-Fransız iş birliğini güç-
lendirerek ortak savunma hedeflerinin gerçekleşmesi
için kurumsal altyapıyı oluşturma gayretine girdi.
Merkel’in 2017’de Münih’te yapmış olduğu konuş-
mada ABD’yi kast ederek “Başkalarına bütünüyle
güvenebileceğimiz dönemler bir nebze geçmişte
kaldı” açıklaması, uluslararası basında Avrupa’nın
stratejik otonom yapısının muhafaza edilmesine yö-
nelik önemli bir siyasi irade bildirimi olarak değer-
lendirildi. Aynı yıl içerisinde PESCO olarak
adlandırılan “Daimî Yapılandırılmış İşbirliği Anlaş-
ması” imzalandı. Anlaşma, üye ülkelerin savunma
kabiliyetlerini geliştirmeyi, Avrupa ülkesi ordularını
ortak askeri operasyonlar için hazır hale getirmeyi,
savunma endüstrilerini daha etkili ve rekabet edile-
bilir bir seviyeye ulaştırmayı amaçlıyor.

İlginç bir yol izledi

Bu perspektiften değerlendirildiğinde Merkel’in
Konrad Adenauer, Willy Brandt, Helmut Schmidt,
Helmut Kohl ve Gerhard Schröder gibi Alman-
ya’nın iz bırakan liderleri arasında yerini aldığı tar-
tışmasız. Merkel, eski Savunma Bakanı Ursula von
der Leyen’in AB Komisyonu Başkanı olmasını sağ-
layarak AB’nin savunma iş birliği hedeflerine
ulaşma yönündeki siyasi iradesini de teyit etmiş
oldu. Almanya’nın savunma harcamaları Merkel
döneminde artarak 33,3 milyar dolardan 52,8 mil-
yar dolara ulaştı. Merkel hükümetinin jeopolitik me-
selelere ağırlıklı olarak ekonomik ve diplomatik
performans ile katkı sunması, Almanya’nın dış poli-
tika tercihi. Almanya, kültürel çekiciliğini, siyasi ve
ekonomik istikrarını, uluslararası olumlu imaj ve iti-
barını korumak için denge politikasını önceliyor.
Alman dış politikasında yumuşak güç (soft power)
kavramının öncelikler arasında yer almasının ülke-
nin uluslararası ticaret hedefleriyle örtüştüğü söyle-
nebilir. Bu perspektiften değerlendirildiğinde
Merkel’in Konrad Adenauer, Willy Brandt, Helmut
Schmidt, Helmut Kohl ve Gerhard Schröder gibi
Almanya’nın iz bırakan liderleri arasında yerini al-
dığı tartışmasız.
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liderleri arasında en uzun süre 

iktidarda kalan Merkel, Almanya’yı
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Alman seçmenin Merkel sonrası dönem için kafası ka-
rışık. Anketlere göre, 26 Eylül seçimlerinde iki dönem-
dir Almanya’yı yöneten büyük koalisyonun bir daha
hükümet kuramayacağına neredeyse kesin gözüyle
bakılıyor. On altı yıllık Merkel iktidarının ardından onun
yerini dolduracak bir liderin çıkmayacağı fikri bir hayli
yaygın. Hristiyan Demokrat Partisi’nin (CDU) oy kaybı,
Merkel iktidarı ile bir hesaplaşma olarak okunmamalı.
Merkel, iktidarı döneminde Almanya’yı AB’nin “mer-
kezi gücü” konumuna yükselten lider oldu. Allensbach
Enstitüsünün araştırmasına göre, seçmenin yüzde
87’si oy kullanmak istiyor ancak bunların yüzde 40’ı
kime oy vereceği konusunda kararsız. Oy kullanaca-
ğını belirten kitlenin yüzde 63’ü ise partilerin başbakan
adaylarını ikna edici bulmuyor. Seçmen bir taraftan oy
vereceğini bildirirken diğer taraftan siyasi partilere olan
güvensizliğini de dile getiriyor. Yüzde 53’ü ise başba-
kan adaylarından hiçbirinin Almanya’nın sorunlarını
çözebileceğine inanmıyor. Tercihlerinin bir bakıma “kö-
tünün iyisinden” yana olacağını ifade ediyor.Öte yan-
dan Hristiyan Demokratlar oy kaybını durdurmayı
başarırsa, Yeşiller ve FDP ile de hükümet kurabilir. SPD
ile CDU’nun bir araya gelmesi ise oldukça zor görünü-
yor. SPD seçim kampanyasının en başında bir daha
CDU ile hükümet ortaklığına girmeyeceğini duyurarak,
merkez sağ siyasetten merkez sol siyasete dönüş
yaptığını açık şekilde kamuoyu ile paylaştı.26 Eylül’den
sonra başlayacak koalisyon görüşmeleri partiler için
tavizler gerektirecektir. En az üçlü koalisyon ile yönetile-
cek olan Almanya’da Sosyal Demokratların (SPD) bi-
rinci parti olması durumunda Yeşiller ve Hür
Demokratlar (FDP) ile hükümet kurması güçlü bir ola-
sılık. Öte yandan Hristiyan Demokratlar oy kaybını dur-
durmayı başarırsa, Yeşiller ve FDP ile de hükümet
kurabilir. SPD ile CDU’nun bir araya gelmesi ise ol-
dukça zor görünüyor. SPD seçim kampanyasının en
başında bir daha CDU ile hükümet ortaklığına girme-
yeceğini duyurarak, merkez sağ siyasetten merkez sol
siyasete dönüş yaptığını açık şekilde kamuoyu ile pay-
laştı. Bu durumda yeni hükümetin merkez sol siyasi
söylemleri ön plana çıkarması beklenebilir.

Merkel
sonrası
siyasi
iklim

Avrupa Ordusu hayali
Avrupa Birliği'nin (AB) neredeyse kuruluşundan 
bu yana kendi ordusunu oluşturma hayali, özellikle
NATO'nun Afganistan'dan çekilmesiyle ortaya çıkan
kriz sonrası yeniden gündeme geldi

AB'nin kendi "Avrupa or-
dusunu" kurma fikri,
dönem dönem özellikle

krizler ortaya çıktıkça alevleniyor. Bu
kez NATO'nun Afganistan'dan çekil-
mesiyle yeniden tetiklenen "Avrupa or-
dusu" tartışmaları, Avustralya'nın
Fransa ile 50 milyar avroluk denizaltı
alım anlaşmasını iptal ederek, ABD ve
İngiltere ile "AUKUS" adı verilen bir it-
tifaka girişmesi sonucu daha da arttı.
AB'nin kendi özerkliğini elde etmesi ko-
nusunda "Afganistan'da olanlar gözü-
müzü açmalı." diyen AB Konseyi
Başkanı Charles Michel'den sonra
Fransız Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le
Drian da denizaltı anlaşmasıyla ilgili
kızgınlığını "Sırtımızdan bıçaklandık."
diyerek dile getirdi. Fransa, Avustral-
ya'nın yanı sıra ABD'deki büyükelçisini
"istişareler için" Paris'e çağırdı. Fransız
yönetimi, ABD ile Hint-Pasifik bölge-
sindeki iş birliğinde "büyük bir güven
kırılması" olduğunu söyledi. AUKUS
öncesinde bu seslerin yükselmesinin
başlıca sebeplerinden biri de NA-
TO'nun Afganistan'dan çekilmesi oldu.
AB yönetimi, Washington'un çekilme
konusunda kendileriyle istişarede bu-
lunmadığını sitem içeren sözlerle dile
getirdi. ABD olmadan Afganistan'da
kalamayacak olan Avrupa ülkeleri, Af-
ganistan'dan çekilirken tahliyelerde bile
ABD'nin lojistik yardımına ihtiyaç
duydu.

AB "stratejik özerkliğini" istiyor

1950'lerden itibaren kimi Avrupa ülke-
lerinin yoğunlaştırdığı "Avrupa ordusu"
fikri, daha önce de örneğin 1990'lar-
daki Bosna ve Kosova'daki çatışma-
larda ve 2014'te Rusya'nın Ukrayna'ya
ait Kırım'ı yasa dışı ilhakından sonra
da gündeme getirildi ve tartışıldı.
Çünkü Avrupa, kendi yanı başındaki
Kosova ve Bosna'daki krizlere müda-
hale edememiş, en büyük tehdit olarak
gördüğü Rusya'nın Kırım'ı ilhakını en-
gelleyememişti. İkinci Dünya Savaşı
sonrasında bir "barış projesi" olarak
hayata geçirilen Avrupa Birliği, bugün
27 üye ülkeyle dünyanın en büyük eko-
nomik bloku. Ancak bu birliktelik, sa-
vunma ve güvenlik alanlarında NATO
ve ABD'ye bağımlı. Dünyadaki jeopoli-
tik gelişmelerde söz sahibi olmak iste-
yen ve krizlerde bağımsız olarak
hareket edebilmeyi amaçlayan Avru-
palı liderler, bu bağımlılıktan kurtulma
ve kendi "stratejik özerkliklerini" elde
etme hedefini tekrar dillendirmeye baş-
ladı. Daha geniş çerçevede Avrupa'ya
yıllardır "savunma kalkanı" sağlayan
ABD'nin, Barack Obama döneminden
itibaren odak noktasını "Rusya tehdi-
dinden" yükselen Çin'e kaydırması da
son yıllarda Avrupalı liderlerin "strate-
jik özerklik" kavramını daha çok dillen-
dirmesine neden oldu. ABD'nin
önceliğini Hint-Pasifik eksenine aktar-
ması, Avrupa'nın kendi kendine yetme
ihtiyacını pekiştirdi. Avrupa ülkelerinin
bir kısmı, önceki AB yönetimlerinin dil-
lendirdiği, şimdiki yönetimin de tekrar-
ladığı ordu kurma fikrini destekliyor.
Destekçilerin başını Fransa çekiyor.
2019'da NATO'nun "beyin ölümünün
gerçekleştiğini" söyleyen Fransa Cum-
hurbaşkanı Emmanuel Macron, Av-
rupa ordusu kurulması gerektiğini,
böylece NATO'da sözü geçen ABD'ye
bağımlılıktan kurtulabileceklerini savu-
nuyor. AB'nin ekonomik bakımdan en
büyük gücü Almanya da Macron'un
görüşünü destekliyor. Yakında görevi
sona erecek olan Almanya Başbakanı
Angela Merkel, olası bir Avrupa ordu-
sunun "NATO'ya karşı değil, NATO'yu
tamamlayıcı" bir güç olabileceğini dü-
şünüyor. Ancak Merkel aynı zamanda
NATO'nun da savunucularından. Al-
manya, ABD'nin en çok askerinin bu-
lunduğu ülkelerin başında geliyor.
ABD'nin Almanya'daki üslerinde 40
bine yakın Amerikan askeri personeli
görev yapıyor. Son birkaç yılda Avru-
palı liderlerden gelen bu tür açıklama-
lar ABD yönetiminin tepkisini çekti.
Önceki ABD Başkanı Donald Trump,
NATO üyesi Avrupa ülkelerinin önce
savunma harcamalarını artırmasını,
yükün büyük bölümünün ABD'nin
üzerinde olduğunu hatırlattı.

Finansman ihtiyacı ve 
savunma harcamaları

Bu noktada NATO ülkelerinin sa-
vunma harcamalarına bakıldığında Av-
rupa ordusu fikrinin önündeki en
önemli engellerden biri göze çarpıyor.
Bu da savunma harcamalarında Avru-
pa'nın ABD'nin çok gerisinde kalması.
NATO ülkelerinin 2020'deki savunma
harcamaları 1,1 trilyon dolar oldu.
Bunun 785 milyar doları ABD'ye ait.
Yani 27 AB ülkesinin NATO'ya üye
21'inin toplamı, ABD'nin yarısı kadar
bile savunma harcaması yapmadı. En
yüksek harcamayı yapan 3 AB ülkesin-
den Almanya'nın 59 milyar dolar,
Fransa'nın 52,8 milyar dolar ve İtal-
ya'nın 26,1 milyar dolar harcaması bu-
lunuyor. AB, her ne kadar bir ordu
kurmak istese de bunun için "gerçekçi"
adımlar atılmış değil. AB Savunma Fo-
nu'ndan 2021-2027 için ayrılan 8 mil-
yar avroluk bir bütçe var. Nispeten
küçük bu bütçenin üye ülkelerin sa-
vunma çabalarını desteklemesi, askeri
teknoloji ve ekipman geliştirilmesinde
kullanılması planlanıyor. Ayrıca
2017'de kurulan Yapılandırılmış Daimi
İş Birliği (PESCO) de AB'nin projele-
rinden. Ortak savunma projelerinden
oluşan bu yapıda da henüz somut iler-
leme görülmüyor. Yani bir Avrupa or-
dusu için çok ciddi miktarda
finansman gerekiyor.

AB karar alma mekanizmaları

Avrupa ordusunun önündeki en büyük
engellerden birini de AB'nin kendi için-
deki karar alma mekanizmaları oluştu-
ruyor. Olası askeri operasyonlar bir
yana, daha küçük ve önemsiz görülen
krizlerde bile AB ülkeleri siyasi farklılık-
lar ve değişen öncelikler nedeniyle bir
bütün olarak karar almakta birçok kez
zorlandı. Üye ülkelerin tehdit algıların-
daki farklılıklar da engellerden biri.
Doğudaki üyeler ve Baltık ülkeleri için
en büyük tehdit Rusya olarak görülür-
ken Akdeniz ülkelerinin son yıllarda
önceliği düzensiz göç olabiliyor. Örne-
ğin 2020 yaz aylarında Doğu Akde-
niz'de Türkiye'nin petrol ve doğal gaz
arama çalışmaları nedeniyle Yunanis-
tan ve Kıbrıs Rum yönetimi Ankara'ya
kısıtlayıcı tedbir isterken bunun yapıl-
maması halinde Belarus'a yönelik yap-
tırımları veto etme tehdidinde
bulunmuştu. Bu da başta Baltık ülke-
leri olmak üzere bazı AB üyelerinin
tepkisiyle karşılanmıştı. AB'nin en
küçük üyesinin bile karar alma meka-
nizmasında engel çıkarabilme imka-
nına sahip olması Birlik'in bir ordu
kurulması halinde karar alma meka-
nizmalarında tezahür edebilecek güç-
lükleri ortaya koyuyor. Bazı AB ülkeleri
ise "NATO varken Avrupa ordusuna
neden ihtiyaç duyulduğunu" sorgulu-
yor. Letonya, Litvanya ve Polonya gibi
ülkeler Avrupa ordusunun Rusya teh-
didine karşı yeterli olmayacağını savu-
nuyor. Çoğu krizde tarafsızlık politikası
izleyen Avusturya, İsveç, Finlandiya ve
İrlanda gibi AB üyeleri de Avrupa or-
dusu fikrine genellikle sıcak bakmayan
üyeler arasında yer alıyor.

Altyapı ve ortak savunma 
sistemleri sorunu

Avrupa ordusu hayalinin gerçekleşme-
sini engelleyebilecek etkenlerden biri de
askeri altyapı sorunu. Avrupa ülkeleri-
nin çoğu silah, teçhizat, ekipman ve
mühimmatlarda ABD'ye bağımlı. Yıl-
lardan beri ABD'den askeri alımlar
yapan Avrupa ülkeleri, ABD tarafında
ortaya çıkacak bir tedarik sorununda
ciddi sıkıntılar yaşayabilir. Altyapılara
bakıldığında göze çarpan bir sorun da
Avrupa ülkelerinde kullanılan altyapı-
ların uyum sorunu. Örneğin AB ülkele-
rinde kullanılan ana muhabere tankları
çeşitlilik gösteriyor. Bunun olası bir as-
keri operasyonda sorun yaratabileceği
düşünülüyor. Bir başka örnek de Doğu
ülkelerinin Soğuk Savaş döneminde
kurulan ulaştırma gibi altyapılarının
Batı Avrupa ülkelerinden farklı olması.
Bu durumda bir Batı Avrupa ülkesinin
tank gibi askeri varlıklarının veya birlik-
lerinin Doğu ülkesine intikalinde farklı
demir yolu sistemleri nedeniyle sorun
yaşanabileceği değerlendiriliyor. 
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K artal Belediyesi, Türk halk müziği yo-
rumcusu, besteci, bas bariton ve şair
Ruhi Su’yu unutmadı. Merhum sanat-

çının aramızdan ayrılışının 36. yıl dönümünde,
Kartal’da bir anma konseri düzenlendi. Kültür
ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından, Uğur
Mumcu Kültür Merkezi’nde düzenlenen kon-
sere Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’i
temsilen Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı
İmam Aydın, Kartal Belediyesi Başkan Yardım-
cısı Cengiz Türkmen, Kartal Belediyesi Meclis
Başkanvekili Özlem Bulut ve çok sayıda sanat-
sever katıldı.  Gecede, ünlü sanatçı Hasan Kara-
yol ile Ozan Doğan yönetimindeki Kartal
Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu sahne aldı.
Sanatçı Hasan Karayol, ‘Dadaloğlu’, ‘Haydar
Haydar’ gibi sevilen şarkıları seslendirirken, Türk
Halk Müziği korosu ise ‘Ankara’nın Taşına Bak’,
‘Drama Türküsü’ şarkılarını seslendirdi. Geceye
katılan sanatseverler, konser boyunca seslendiri-
len şarkılara doyasıya eşlik etti. 

Kartal doğru yolda ilerliyor

Gecenin sonunda Kartal Belediyesi Başkan Yar-
dımcısı İmam Aydın, sanatçı Hasan Karayol’a
bir teşekkür plaketi ve çiçek takdim etti. Başkan
Yardımcısı İmam Aydın, Ruhi Su’nun Türk mü-
ziğinde yarattığı etkinin nesiller boyunca devam
ettiğini ve Hasan Karayol’un eşsiz yorumuyla

unutulmaz bir gece yaşadıklarını ifade etti. Kar-
tal Belediye Meclis Başkanvekili Özlem Bulut
ise, Kartal Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu

Şefi Ozan Doğan’a teşekkür plaketi ve çiçek tak-
dim etti. Bulut, Kartal’ın İstanbul’da kültür ve
sanat merkezi olma yolunda ilerlediğini ve

bunun en güzel kanıtının ise, Kartal Belediyesi
Türk Halk Müziği Korosu’nun gecedeki sahne
performansı olduğunu söyledi. 

ZEYNEP VURAL
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ESAS NO : 2020/318 Esas
Davacılar, OLİMPOS YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, YELPAZE DAĞITIM YAYIN

SANAT PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ile arasında mahkememizde görülmekte olan
Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) davası nedeniyle;

a)İİK. 289/5 gereğince İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 920530-0 sicil numarasında kayıtlı OLİMPOS 
YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ile İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 575632-0 sicil
numarasında kayıtlı YELPAZE DAĞITIM YAYIN SANAT PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED 
ŞİRKETİ'nin 21/10/2020 tarihinde başlamak üzere verilen ve 21/10/2021  tarihinde sona erecek olan 
1 YILLIK KESİN MÜHLETİN  21/10/2021 tarihinden başlamak üzere 3 AY SÜRE İLE UZATILMASINA,

b)Davacıların İİK'nın 297.maddesinin 2. fıkrasındaki haller de dahil olmak üzere, malvarlıklarının muhafazası
için tüm tedbirlerin alınmasına, 

c)01/06/2020 TARİHLİ TENSİP ARA KARARLARI İLE VERİLEN TEDBİRLERİN 3 AYLIK SÜRE İÇERİ-
SİNDE AYNEN DEVAMINA, 

d)01/06/2020 tarihli tensip tutanağının 3.maddesi gereğince görevlendirilen 3 kişilik komiser heyeti olan 
Hukukçu Birce ARSLANDOĞAN, SMM Deniz AKKAYA MAR ile YMM - Bağımsız Denetçi Sadettin 
NALBANTOĞLU'nun kesin mühletin uzatılması süresi içerisinde görevinin DEVAMINA, 

7101 Sayılı Kanunla değişik İİK'nın 289/son maddesi uyarınca ilgililere ilanen duyurulmasına karar 
verilmiştir.17/09/2021

DAVACI ŞİRKETLER:
1-OLİMPOS YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ - 920530-0 sicil nolu - 6410321873 

vergi nolu 
2-YELPAZE DAĞITIM YAYIN SANAT PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ - 575632-0

sicil nolu - 9470429551 vergi nolu

KOMİSER HEYETİ:
Hukukçu Birce ARSLAN DOĞAN - 51226033822
SMM Deniz AKKAYA MAR - 37636611508
YMM - Bağımsız Denetçi Sadettin NALBANTOĞLU - 33526432536

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın:(1452776)

İ L A N
T.C. BAKIRKÖY 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN

Sürdürülebilirlik, moda dünyasında
her geçen gün daha çok öne çıkan bir
gündem olurken ekolojik ve doğa

dostu koleksiyonların sayısı da artıyor. Müşteri-
leriyle birlikte iyiliği çoğaltmayı ilke edinen ve
iyi yaşam konusunda farkındalık yaratmayı he-
defleyen Boyner, ONLY ile yeni bir iş birliğine
imza atarak geri dönüştürülmüş ve organik
ürünlerden oluşan koleksiyonunu mağazala-
rında ve boyner.com.tr’de satışa sundu. Kolek-

siyonun doğa dostu yaklaşımı bununla da bitmi-
yor. Bu koleksiyondan satın alınan her bir ürün
için #ecoDrone aracılığıyla bir tohum topu do-
ğayla buluşuyor. İyiliğin ve doğaya saygılı yak-
laşımın yayılması için sürdürülebilir moda
sektörüne öncülük eden Boyner, yaşama değer
katan doğa dostu iş birliklerine imza atmaya
devam ediyor. Bu kapsamda, ONLY’nin Boyner
için hazırladığı doğa dostu koleksiyon “Başka
gezegen yok, geri dönüşüm dünyayı kurtarır"

mottosuyla Boyner mağazaları ve
boyner.com.tr’de yerini aldı. ONLY’nin Better
Cotton kullanarak hayata geçirdiği kapsül kolek-
siyonda kadınlar için son dönem sokak giyimi-
nin vazgeçilmez parçalarından bisiklet yaka,
fermuarlı ve şapkalı sweatshirt’ler ve sweat
pantolonlar yer alıyor.

Doğa dostu koleksiyon

Doğa dostu bu koleksiyon satıldıktan sonra da

doğaya destek olmaya devam ediyor. Boyner
mağazalarından ve boyner.com.tr’den satın alı-
nan her ONLY ürünü için #ecoDrone aracılı-
ğıyla bir tohum topu doğayla buluşuyor. Boyner
mağazalarından yapılacak alışverişlerde müş-
teriler, telefonlarına gelen SMS ile tohum topu
atışının nerede, ne zaman ve nasıl yapıldığı
hakkında detaylı bilgiye erişebilirken alandan
son güncel fotoğrafları görüntüleyebiliyor. 
AYNUR CİHAN

Modaya çevre dostu bir bakış

www.gazetedamga.com.trKÜLTÜR SANAT

Kartal Belediyesi,
Türk müziğinin 

unutulmaz ismi Ruhi
Su’nun vefatının 

36. yıl dönümünde
bir anma gecesi

gerçekleştirdi.
Sanatçı Hasan

Karayol ve Kartal
Belediyesi Türk 

Halk Müziği 
Korosu’nun 

sahne aldığı
gecede, 

unutulmaz anlar
yaşandı

TURKULER RUHI 
SU ICIN SOYLENDI

Harbiye'de konser vakti

Türkiye’nin en
sevilen sanatçıla-
rının, eşsiz bir at-

mosferde izleyenlere
unutulmaz anlar yaşattığı
Harbiye Açıkhava Konserleri
başladı. İstanbullular, Atlantis
Yapım organizasyonuyla ger-
çekleştirilen ve artık bir İstan-
bul klasiği haline gelen
konserlerde sevdikleri sanatçı-
larla ZUBİZU’ya özel yüzde 10
indirim ayrıcalığı ile buluşacak.
Harbiye Açıkhava’nın eşsiz at-
mosferinde 30 Eylül – 9 Ekim
tarihleri arasında yapılacak
konserlerin ilkinde bu yıl 40’ıncı
yılını kutlayan MFÖ sahneye çı-
kacak.  1 Ekim’de Türkiye müzik
tarihinin yaşayan efsanelerinden
Selda Bağcan, senfoni orkestrası
Rock Senfoni eşliğinde dinleyen-
lerine yepyeni bir deneyim yaşata-
cak. 2 Ekim’de Duman, 4 Ekim’de

Ebru
Yaşar, 5 Ekim’de son dönemin se-
vilen güçlü seslerinden Melike
Şahin, 6 Ekim’de ise en sevilen

şarkıları, sahne şovu ve sürpriz
konukları ile Kenan Doğulu sah-
nede olacak. 
Alternatif rock grubu Yüzyüzey-
ken Konuşuruz 7 Ekim’de, pop
müziğin sevilen ismi Berkay ise
8 Ekim’de dinleyenlerine unu-
tulmaz anlar yaşatacak. Har-
biye Açıkhava Konserleri’nin
kapanışını ise 9 Ekim’de vere-
ceği konserle Türk rock müzik
tarihinin en önemli grupların-
dan Athena yapacak. Harbiye
Açıkhava’da unutulmaz şarkı
ve şovları, ZUBİZU’ya özel
yüzde 10 indirim ile dinleyip,
izlemek için Biletix’teki satın
alma ekranında “ZUBİZU
Kodu” alanına girmeyi unut-
mayın. Kampanya kodu

almak için tek yapmak gereken
ise ZUBİZU mobil uygulamasını in-
dirmek. 
ZEHRA ÇELİK

Şehrin en sevilen müzik organizasyonu olan Harbiye Açıkhava Konserleri başladı. 
30 Eylül’de MFÖ ile başlayacak efsane konserler, 1 Ekim’de Selda Bağcan Rock
Senfoni, 2 Ekim’de Duman ile devam edecek. 4-9 Ekim arasında da Ebru Yaşar, 
Melike Şahin, Kenan Doğulu, Yüzyüzeyken Konuşuruz, Berkay ve Athena’nın sahne
alacağı Harbiye Açıkhava Konserleri için biletler ZUBİZU ile yüzde 10 indirimli

Çocuklar için güzel haber

Has-
bro’nun
milyonlarca

hayranı olan
ve farklı karakterler ile çocuklara arka-
daşlığın önemini aktaran oyuncak serisi
My Little Pony’nin yeni filmi My Little
Pony: Yeni Bir Nesil ile artık yeni nesil
Pony’ler aramızda! Filmde; Pony Sunny
ve arkadaşlarının bir zamanlar Toprak
Pony, Pegasus ve Unicorn’ların bir arada

uyum içinde yaşadığı Equestria’ya eski
güzel günleri geri getirme çabası anlatılı-
yor. Sevilen serinin yeni filminde Pony
Sunny, Unicorn Izzy, Pegasus Pipp ve
Zipp, Toprak Pony Hitch karakterleri
Equestria’ya sihir ve dostluğun gücünü
geri kazandırmak için eğlenceli bir mace-
raya atılıyor. Yönetmenliğini Rob Cullen,
Jose Ucha ve Mark Fattibene’in üstlen-
diği filmin seslendirme kadrosunda Can-
sın Açar (Sunny Starscout), Harun Can
(Hitch Trailblazer), Dolunay Pircioğlu
(Izzy Moonbow), Olcay Yusufoğlu
(Zipp Storm) ve Esra Kucur(Prenses

Pipp Petals) yer alıyor. 

40 yıldır çocukların sevgilisi

Hasbro’nun My Little Pony serisi, yakla-
şık 40 yıldır çocuklar için arkadaşlığı yü-
celterek onlara eğlenceli ve masum bir
dünyanın kapılarını açıyor. Türkiye’de ilk
defa 2011 yılında yayınlanan My Little
Pony: Arkadaşlık Sihirlidir çizgi dizisi,
kısa sürede çocukların sevgilisi haline
geldi. 2017’de My Little Pony: The
Movie filmiyle devam eden seri, Netflix’te
yayınlanacak yeni filmiyle dikkatleri 
üzerine çekiyor. 

Hasbro’nun sevilen oyuncak serisi My Little Pony’nin yeni animasyon filmi “My Little Pony: Yeni
Bir Nesil” 24 Eylül’de Netflix’te yayına giriyor. My Little Pony: Yeni Bir Nesil; konusu, kurgusu ve

birbirinden renkli karakterleriyle izleyicileri Pony’lerin muhteşem dünyasına davet ediyor

BU SERGi KAÇMAZ
Galeri Diani, sanatseverlerin ve kolek-
siyonerlerin yakından takip ettikleri
Ahmet Yeşil, Şükrü Karakuş, Tuba

Önder Demircioğlu, Feyzan Alasya, Nilüfer Yıldırım,
Engin Beyaz, Yasemin Keltek’in  daha önce sergilen-
memiş 40 eseri  ile Haliç  Tersane İstanbul’un büyü-
leyici ortamında gerçekleşecek  olan Contemporary
İstanbul 16. Edisyonuna katılıyor. 42. sanat yılını
kutlayan deneyimli sanatçı Ahmet Yeşil 16. Contem-
porary İstanbul’a yeni ürettiği seriler ve diptiklerle ka-
tılırken kendisine has çizgisini daha yalın ancak çok
çarpıcı bir anlatımla ifade ediyor ve renkleri büyük
bir yetkinlikle kullanıyor. Çok farklı teknikleri bir
arada  kullanabilen nadir seramik sanatçılarından
olan Tuba Önder Demircioğlu son derece kırılgan

görünen ancak çok sağlam ve ustaca kullandığı por-
selen ve stoneware malzemelerle oluşturduğu yapıt-
larında formların dengesini ve akışkanlığını gözler
önüne sunuyor. İspanya ‘da yaşayan ve üreten dene-
yimli sanatçı ve birçok kolektif projeye imza atan
Şükrü Karakuş Neo-pop diyebileceğimiz bir estetikle
bizi çok zengin bir tekno-urban içine daldırıyor ya-
pıtlarıyla. Kendi kültürünü ve Akdenizliliğini evrensel
bir dilin yetkinliğiyle anlatıyor izleyiciye. Son yıllarda
güçlü figürleriyle kendinden söz ettiren Feyzan
Alasya imge dünyasını tuvaline yansıtan resmi, za-
mansız dünyalarda varolan düşle gerçeğin birleşimi
olduğunu aktarırken bilinçaltını deşifre ediyor.
Alasya, Anima Corpus serisi ile  eserlerini izleyicilerle
buluşturacak. 



22 EYLÜL 2021 ÇARŞAMBA SPORwww.gazetedamga.com.tr14

Yeni sezonu Molde FK ile UEFA Konferans
Ligi’nde oynadığı maç ile açan ve Avrupa’da
4, Süper Lig’de ise 5 karşılaşmaya çıkan
Trabzonspor’da teknik direktör Abdullah
Avcı, 6 oyuncusuna tüm resmi müsabaka-
larda ilk 11’de görev verdi. Uğurcan, Hugo,
Edgar, Bakasetas, Hamsik ve  Nwakae-
me’den vazgeçmeyen Avcı, ilk 11’inde bu 6
ismi sabit tutarken, 9 maçlık periyotta top-
lamda 23 oyuncusundan faydalandı. Trab-
zonspor’da Uğurcan, Hugo, Edgar,
Bakasetas, Hamsik ve Nwakaeme bu sezon
oynanan 9 maçta da ilk 11’de görev alırken,
bu isimler arasında 9 maçta 810’ar dakika ile

Uğurcan, Edgar ve Hugo en çok sahada
kalan isimler oldu. Bu oyuncuları 9 karşılaş-
mada 804 dakika ile Hamsik, 9 karşılaş-
mada 789 dakika ile Nwakaeme, 9
karşılaşmada 758 dakika ile Bakasetas, 8
karşılaşmada 702 dakika ile Peres, 8 karşılaş-
mada 648 dakika ile Berat, 7 karşılaşmada
575 dakika ile Djaniny, 7 karşılaşmada 404
dakika ile Gervinho, 6 karşılaşmada 376 da-
kika ile İsmail, 4 karşılaşmada 303 dakika ile
Serkan, 6 karşılaşmada 268 dakika ile Ab-
dülkadir Ömür, 6 karşılaşmada 264 dakika
ile Cornelius, 7 karşılaşmada 192 dakika ile
Yusuf, 5 karşılaşmada 130 dakika ile Siopis,

2 karşılaşmada 127 dakika ile Denswil, 4
karşılaşmada 112 dakika ile Trondsen, 4 kar-
şılaşmada 35 dakika ile Koita, 2 karşılaş-
mada 11 dakika ile Yunus, 1 karşılaşmada 8
dakika ile Dorukhan, 3 karşılaşmada 6 da-
kika ile Abdulkadir Parmak ve 1 karşılaş-
mada 3 dakika ile Murat Cem takip etti.

6 isim forma giyemedi

Bordo-mavili takımda Erce Kardeşler, Arda
Akbulut, Hüseyin Türkmen, Salih Karvazlı,
Ahmetcan Kaplan ve Muhammet Taha
Tepe ise geride kalan 9 resmi müsabakada
forma şansı bulamadı.

Avrupa ve Süper Lig’de bu sezon 9 maça çıkan Trabzonspor’da teknik direktör Abdullah Avcı;
Uğurcan, Hugo, Edgar, Bakasetas, Hamsik ve Nwakaeme’ye tüm maçlarda ilk 11’de görev verdi

Fırtına’da 6 isim değişmiyor

Dönüşüm
muhteşem
olacak!
Yaklaşık bir yıl önce Altay'dan Fransa Lig 1 ekibi Olimpik Lyon'a
transfer olan ve bu yıl Belçika ekibi Oud-Heverlee Leuven'e kirala-
nan 20 yaşındaki stoper Cenk Özkacar, kariyer ve gelecek hedefle-
riyle ilgili Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda
bulundu. Özkacar, "Bu sene için en büyük hedefim burada iyi bir
sezon geçirip, ardından Lyon'a en güçlü şekilde dönmek" dedi

A ltay'dan Fransız ekibi Lyon'a trans-
fer sürecini anlatan Cenk Özkacar,
"Transfer görüşmeleri; 2 sene

önce, Covid-19'un başladığı ve liglerin
ara verildiği dönemde başladı. O zaman-
lar gazetelerde adıma transfer haberleri
çıkıyordu. İlgilenen kulüpler ve gelen tek-
lifler oldu. Bu tekliflerin çoğu Süper Lig
ekiplerinden gelmişti. Fakat biz daha
sezon bitmeden çok erken olacağını
düşündük çünkü o zaman Altay ile Play-
off hedeflerimiz vardı. Play-off hedefinde
kötü etkilenmemek ve takıma tamamen
destek olmak içim sezon sonuna kadar
transfer konusunu rafa kaldırdık. Sezon
sonunda ise Süper Lig'den kulüplerle
görüşme sağladık. Lyon'un beni takip
ettiği ve transfer ilgisinin olduğu, transfer
olma ihtimalimin bulunduğu bir dönem
içerisindeydik. Bu dönem, Avrupa'ya
transfer ihtimalim düşük dahi olsa bekle-
nilmesi gerektiğini ailemle konuşuyorduk.
Bizim en büyük hedefimiz Avrupa'da fut-
bol oynamaktı. Transfer döneminde
bunun ümidi ve hayaliyle yaşadık. Hatta
tatilden sonrasına ertelemiştim transfer
dönemini. Lyon ile olan transfer
görüşmemi tatildeyken yapmıştım. Öyle
bir zamana denk gelmişti. O zaman çok
bekledik ve Lyon'un transfer teklifiyle be-
raber Türkiye'deki transfer opsiyonlarını
tamamen kapattık. 2 sene önce Lyon'dan
gelen tekliften sonra, kariyerimi yol
çizmek istediğim ve en büyük hayalim
olan Avrupa'da futbol oynamayı
gerçekleştirmiş oldum" dedi.

Trabzonspor istemişti

Süper Lig'den gelen tekliflere değinen
Özkacar, "2 sene öncesinde Trabzonspor
ile görüşmüştük. Ailem, babam ve mena-
jerimle beraber bir görüşme
gerçekleştirmiştik. O zamanki durum
şartlarına göre anlaşma sağlanmamıştı.
Galatasaray'ın ve Beşiktaş'ın da ilgisi
vardı. Sözleşme üzerine görüşmek için
tek adım Trabzonspor'dan geldi. Dediğim
gibi her zaman Avrupa'dan gelecek bir
teklifi bekliyorduk. En ciddi şekilde
Trabzonspor'du o zaman
söyleyebileceğim. Ahmet Ağaoğlu ile me-
najerim görüşmüştü fakat bu süreçten
sonra Avrupa işi gerçekleşince, Tür-
kiye'deki tüm opsiyonları ortadan

kaldırdık" diye konuştu.

Kendimi geliştirmeye çalışıyorum

Bu sene Lyon'dan Belçika ekibi OH Leu-
ven'e kiralanan Cenk Özkacar, saha içi ve
saha dışında kendisini geliştirebileceği
bir proje takımına geldiğini söyledi. Avru-
pa'da oynadığı futbolun herkesin görme-
sini sağlayabileceği bir duruma gelmek
istediğini vurgulayan genç stoper, "Ly-
on'da; hemen geldin, oyna gibi mükem-
mel bir performans görmek isteyen bir
sistemin içerisine girmedim. Beş yıllık
kontratımın neden beş yıl olduğunun
bana açıklamasını yaptılar. Hedef olarak,
üçüncü ya da dördüncü senemde ciddi
bir performans bekleyebilecek duruma
geleceğimi söylediler. İlk sene için ku-
pada Monaco'ya karşı sadece 10
dakikalık süre aldım. Herkes açısından
ya da spor medyası tarafından kaybedi-
len bir yılmış gibi gözüktü, belki de öyle.
Hiçbir zaman buna inanmadım. Çünkü
orada geçirdiğim 1-2 yılda kendimi
geliştirmek adına saha içerisinde ve
dışarısında çok çalışmalar yaptım. Orada
dünyanın en iyi stoperleri arasına girebi-
lecek Marcelo ve Denayer ile; santrfor ve
kanat bölgesinde oynayan Depay, Kade-
were, Ekambi gibi isimlerle bir yıl boy-
unca antrenman yapabilmek kendimi
geliştirmemi sağladı. Onlara karşı an-
trenmanda savunma tekniklerini
geliştirmek, pozisyon bilgisi ve pozisyon
alma yeteneğimi en üst seviyeye taşımak
için elimden gelen her şeyi yaptım" dedi.

Güzel bir proje takımına geldim

Leuven'e kiralık olarak transfer olarak iyi
bir karar verdiğini düşündüğünü söyleyen
genç savunmacı, "Avrupa'da futbol
oynayıp, oynadığım futbolu herkesin gör-
mesini sağlayabileceği bir duruma gel-
mek istiyorum. Altay'da bu şans geldi,
oynadım. İnsanların beni iyi bir oyuncu
olma profilinde gördükleri bir duruma ge-
lebildim. Avrupa'da sadece Türkiye'de
yaptığım işler maalesef yeterli olmadı.
Avrupa'da insanlar buradaki başarını gör-
mek istiyor. Lyon tarzı büyük bir kulüp,
bunu görmek isteyecektir. Ben de bu
sene daha çok forma şansı bulabileceğim
ve kendi futbolumu geliştirebileceğim,
saha içerisinde ve dışarısında kendime

bir şey katabileceğim bir proje takımına
geldim. Bu proje içerisinde OH Leuven'e
kiralık olarak geldim. Gün geçtikçe ken-
dimi daha iyi hissediyorum. Kariyerim
adına iyi bir karar verdiğimi hissediyo-
rum. İyi bir başlangıç oldu. Babam, 'Fil-
min başı değil, filmin sonu' der her
zaman. Bu sezonu başlangıcı iyi ama so-
nunu da aynı şekilde getirmem gerekiyor.
Ne kadar maksimum sayıda maç oynar ve
sahada efor sarf edersem bu bana Lyon'a
döndüğüm zaman bir güç olacaktır. Ken-
dimi daha iyi hissetmeme neden
olacaktır. Şu an için her şey yolunda.
Adaptasyon sürecinde takım
arkadaşlarım hemen takım içerisine beni
dahil etti, benim burada iyi hissetmeme
neden oldular. Avrupa'daki ailemden uzak
ikinci yılım olmasına rağmen, bu sene
burada büyük bir ailenin içerisinde
olduğumu bana hissettirdiler" şeklinde
konuştu.

Amacım takımıma dönüş yapmak

Önümüzdeki senelerde Lyon'da kalıcı
olmak istediğini dile getiren 20 yaşındaki
oyuncu, "Bu sene için en büyük hedefim
burada iyi bir sezon geçirip, ardından Ly-
on'a en güçlü şekilde dönmek. Seneye
Lyon'a gittiğim zaman oradaki yapının
içerisinde bulunmak ve oynayabileceğim
maksimum maç sayısını oynamak istiyo-
rum. Orada oynadıktan sonra benim
hakkımda oluşturacakları bir kariyer
planlaması ve benim menajerlerimin
ortak çalışmasıyla daha iyi ilerleyeceğimi
düşünüyorum. Ben nasıl kendi hakkımda
birçok şeyi düşünüyor ve birçok hayal ku-
ruyorsam onlar da değer verdikleri bir
genç futbolcu hakkında her türlü
planlamayı kendi içlerinde yapıyorlar. Ön-
celikli hedefim bu seneyi tamamlamak.
Lyon'da maksimum maç seviyesine
ulaşıp, kendi kariyerimin yukarıya doğru
gidişatını tamamen hızlandırmak ve
yukarı doğru çekmek" açıklamasında bu-
lundu.

Milli formayı istiyorum

2 yılın ardından milli takım kadrosuna
çağrıldığını söyleyen Cenk, "OH Leu-
ven'de 6 maç oynayıp, Ümit Milli
Takımı'nın geniş kadrosuna dahil
olmuştum. Fakat Belçika ve İskoçya'ya

Kariyerim için iyi olacak
Premier Lig'de oynamanın küçüklük hayali olduğunu dile ge-
tiren Cenk Özkacar, sözlerini şöyle tamamladı: "Hedefim her
zaman Avrupa'da oynamaktı. İlk adımın neresi olacağı önemli
değil ama ardından bir Premier Lig'de oynamak istiyorum.
Benim oyunuma en yakın takım içerisinde olmanın kariyerim
adına daha iyi olacağını düşünüyorum. Bu benim hayalim. Bu
hedefimi değiştirmiyorum ve bundan şaşmıyorum. Kendimi Pre-
mier Lig hayali içerisinde de hapsetmek istemiyorum. Belki de
iyi bir sezon geçirip, Lyon'da uzun yıllar devam edebilirim. İs-
panya, İtalya her türlü proje ve her türlü lige açığım. İyi bir pro-
jenin olduğu, kendi oyun stilime yakın, oyun stilime uygun
antrenör ve projelerde çalışmak benim için daha iyi olacaktır.
Kariyerim adına böyle bir planlama yapmaktayım."
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R iva Hasan Doğan Milli Takımlar
Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde dü-
zenlenen imza törenine Stefan

Kuntz'un yanı sıra Türkiye Futbol Fede-
rasyonu Başkanı (TFF) Nihat Özdemir, A
Milli Takımdan Sorumlu Yönetim Kurulu
Üyesi Hamit Altıntop ve TFF Yönetim
Kurulu üyeleri katıldı. Türkiye Futbol Fe-
derasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Stefan
Kuntz'a güvendiklerini ve 2022 Dünya Ku-
pası'na katılmayı arzuladıklarını vurgula-
yarak, “Öncelikle Şenol Güneş hocamıza,
bugüne kadar olan katkıları için teşekkür
etmek istiyorum. Güneş, çok değerli,
dünya tecrübesinde bir isim ve A Milli Ta-
kımımıza unutamayacağımız hizmetlerde
bulundu. Kendisine, bundan sonraki yaşa-
mında sağlık ve başarı diliyorum. Kan
değişiklikleri futbolun doğal akı-
şında her zaman var. Son dö-
nemde yaşanan süreç üzerine
Şenol Hocamızla görüşmeler
yaptık. Karşılıklı mutabık
kalarak yolları ayırdık ve
ardından da Stefan
Kuntz isminde karar kal-
dık. Kuntz, futbol anla-
yışı, kariyeri ve
disiplininin yanı sıra,
son 5 yılda 3 kez Av-
rupa Şampiyonası Fi-
nali oynatıp, 2 kez
şampiyon olarak Al-
manya U21 Takımının en
başarılı teknik direktörü
olarak ülkemize geldi. İn-
şallah Almanya için bir
kayıp, Türkiye için kazanç ola-
caktır. Ekim ayında ilk sınavları-
mızı vereceğiz. Kalan 4 maçta,
özellikle Norveç maçında tüm ülkeyi,
milli takım etrafında toplanmaya davet
ediyorum. A Milli Takım hepimizin vazge-
çilmez tutkusudur. 20 yıl sonra Dünya Ku-
pası'na katılmak istiyoruz ve inşallah da
bunu başaracağız. Lütfen Stefan Kuntz'u
yerli-yabancı meselesinin içine çekerek
kendisini yıpratmayalım. Kendisi A Milli
Takım'ın ilk yabancı hocası değil. Bu bir
bayrak yarışıdır. Biz kendisine inanıyoruz,
güveniyoruz, uzun yıllar da birlikte çalış-
mak istiyoruz. Yeni görevinde Kuntz'un en
büyük yardımcısı Hamit Altıntop olacaktır.
Yeni süreçle birlikte Hamit Altıntop, milli
takımlardan sorumlu olacak" diye 
konuştu.

Tazminat söz konusu

Sözleşmenin 3 yıllık olduğunu söyleyen
Özdemir, “Her kontratta olduğu gibi bu
kontratta da tazminat söz konusu. Kendi-
siyle tazminat konuşulurken teveccühte
bulundu ve böyle bir madde imzaladık.
Memnunuz. Ayrılan hocamızla masa ba-
şında anlaşarak vedalaştık. Bu konulardan
birisi de tazminat maddesiydi. TFF ile
Şenol Güneş arasında yapılan anlaşmada
hak ettiği tazminatın yarısından daha az
miktara anlaştık. Karşılıklı ibralaşarak söz-
leşmemizi sonlandırdık” ifadelerini
kullandı.

Yabancı sayısı düşecek

Süper Lig'deki yabancı oyuncu sayısı ile il-
gili de açıklamalarda bulunan Nihat Öz-
demir, “Bu sene, gelecek sene ve bir
sonraki sene oynayacak yabancı sayısını
ilan ettik. Bunun ilk senesini yaşıyoruz.
Pandemi nedeniyle de bu kararı 1 yıl gecik-
tirdik. Bu konuları detaylı olarak tekrar gö-
rüşeceğiz. Bu kararların milli takıma
etkisinin nasıl olacağını değerlendiriyoruz.
Hocamızın görüşünü kesinlikle alacağız.
Şu andaki sistemimiz devam ediyor. Ser-
gen Hoca da ‘Bu sisteme alıştık, gelecek yıl
da bu kararın devam edeceğini bilmek isti-
yorum' dedi. Evet, bu karar gelecek sene
de devam edecek” şeklinde konuştu.

En iyisini yapacağız

Stefan Kuntz'a bütün bilgi birikimi ve tec-
rübesiyle destek olacağını söyleyen A Milli
Takımdan Sorumlu Yönetim Kurulu
Üyesi Hamit Altıntop ise, "Eski bir milli
futbolcu olarak böyle önemli bir kararda
yer almaktan dolayı gurur duyuyorum. Bu
sorumluluk için teşekkür ediyorum. Yükün
farkındayım ama ben Hamit Altıntop ola-
rak bunu tecrübem ve birikimimle keyfe
çevireceğim. Zor bir görev ama zoru sevi-
yoruz. Stefan Kuntz'a hayırlı olsun diyo-
rum. Sayın Kuntz'u genç, modern ve
taktiksel olarak en üst seviyede oynama
hedefiyle tanıtmak istiyoruz. Kendisi gör-
evin bilincinde. Ben kendisini saha dışında

en iyi şekilde destekleyeceğimin sözünü
verdim. Kendisinin de saha içinde en iyi-
sini yapacağına inanıyoruz. Almanya'da A
takım çalıştırma şansını bulamadı ama
burada, ikinci vatanında bu şansı kendi-
sine veriyoruz ve inanıyorum ki kendisi bu
şansı en iyi şekilde değerlendirecektir.
Umarım en kısa zamanda güzel futbol ve
çok iyi sonuçlarla tekrar buluşuruz. Bizim
hedefimiz, Türkiye'de futbol kültürünü ar-
tırmak" dedi.

20-25 hocayla görüştük

Şenol Güneş ile
yolla-

rın ay-
rılmasının
ardından 20-25 hocayla görüştüklerini
açıklayan Altıntop, “Hedefimiz çok büyük.
Şenol hocamız ile vedalaştıktan sonra 20-
25 hocayla görüştük ve konuştuk. Türki-
ye'nin albenisi ve potansiyeli çok. Bunu
herkes kabul ediyor. Ama onlar Türki-
ye'nin eksiklerini görmüyorlar. Güzel stat-
lar var, çok iyi kulüpler var. Ama gerçekler
de var. Buna müdahale etme zamanı artık.
Bunu hissettireceğiz. Önemli olan bu ek-
siklerimizi görmemiz. Biz de çok iyi skorlar
istiyoruz ama eğitimde, bilimde o eksikleri
görüyoruz. Bunu en kısa sürede telafi et-
meye çalışacağız. Coşku, heyecan bizde
var ama gerçeklerle yüzleşmemiz lazım.
Hedefimiz Norveç maçı. Bu maçta bir ekip
olalım, eskisi gibi birbirimizi destekleyelim.
Herkes stada gelsin. Doğru mesajlarla,
doğru yaklaşımla bu takımı el üstünde tu-
talım. Stefan Kuntz'a her konuda yardımcı
olmaya çalışacağız. Sonunda güzel futbol
ve güzel sonuçlarla, güzel şeyler konuşu-
ruz ve umarım biraz daha tebessüm olur
yüzümüzde" açıklamasında bulundu.

Türkiye'de olduğum için mutluyum

Sözlerine Türkçe olarak “Merhaba Tür-
kiye” diyerek başlayan A Milli Takım Tek-
nik Direktörü Stefan Kuntz kendisine
duyulan güvene teşekkür ederek, “İlk söy-
lemek istediğim, Hamit beni ilk aradığında
hissettiğim gururdur. Sonrasında görüş-
meleri yürütme imkanımız oldu. Son de-
rece başarılı ve ünlü Türk teknik adamların
ardından benim gelecek olmamdan dolayı
çok mutlu ve gururluyum. Hepimizin bu-
günün ardından tüm gücümüzü toplayıp
hızla Norveç maçına odaklanmamız gere-
kiyor. Herkesin milli takım arkasında des-
tek olması gerekir. Başkana ve Hamit'e çok
teşekkür ediyorum. Benim için bir an-
lamda evime geri dönmek gibi oldu. Beşik-
taş'ta geçirdiğim 1 yıl inanılmazdı. Bugün
bile hayatımda bir yerde hata yaptım mı
diye düşündüğümde, Türkiye'den erken
ayrıldım derim. O dönemdeki takım arka-
daşlarımdan Sergen'i teknik direktör ola-
rak televizyonda gördüğümde kahkahalar
attım. Onun teknik direktör olması ve bu
kadar başarılı olması nedeniyle saygı du-
yuyorum. Rıza, Recep, Ertuğrul, Metin
çok güzel arkadaşlıklarımın olduğu isimler.
Burada teknik direktörlüğe geçme duru-
mum ilk ortaya çıktığında, çocuklarım ve
eşim de ‘Biz de seninle Türkiye'ye gelebilir
miyiz' dediler. Yönetim kurulunun bu
inancı nedeniyle çok mutluyum. Türk
oyuncularının nasıl bir potansiyeli oldu-
ğunu biliyorum. Bu oyunculara biraz or-
ganizasyon ve yapı kazandıracağız. Ayrıca

öyle bir özgüveni-
miz var ki, yeni-
den Türk
Bayrağı'na baka-
rak zaferimizi
kutlayacağız.
Bana duyduğu-
nuz güven için çok

teşekkür ediyo-
rum” şeklinde ko-

nuştu.

Bu takımın potansi-
yelini biliyorum

Türkçe dersleri alacağını söy-
leyen tecrübeli teknik adam,

“Sahadayken aklıma, Beşiktaş'tay-
ken de kullandığım bazı kelimeler de ge-

lecektir. Futbol Türkçesi diyorum ben
buna. Baştan çok büyük fikirlerimi anlat-
mak istemiyorum. Öncelikle oyuncula-
rımla konuşmayı tercih ederim. Yarın
oyuncularla temasa geçeceğim. Burada
kulüpler ve temsilcilerle görüşeceğim, an-
trenörlerle görüşeceğim. Şu anda Hamit
bana yardımcı oluyor. Bazı maçları izle-
rim. Bir işe yeni başlıyorsanız, iyileştirme
önerileri konusunda biraz daha temkinli
yaklaşmakta fayda var. Mart ayındaki per-
formans aslında benim bu işi almamdaki
en önemli şey oldu. Çünkü bu takımın po-
tansiyelini gördüm. Şimdi yeniden bu po-
tansiyele ulaşmak için neler
yapabileceğimize bakacağız” dedi.

Başıma gelecekleri biliyorum

Baskı ortamına alışkın olduğunu altını
çizen 58 yaşındaki teknik adam, “Sözleş-
meyi daha imzalamadığım için cevapları
dikkatli vermem gerekiyor. Beşiktaş döne-
minde sizin tarif ettiğiniz konuyu yaşadım.
Bazen 4'üncü sıraya geriliyorduk, ardın-
dan Süleyman Seba ile bir toplantı yapılı-
yordu ve disiplin önlemleri alınıyordu.
Kazandığımız zamanlarda da neler yaşa-
dığımızı hatırlıyorum. Bu durum Alman-
ya'da da benzer. Buradaki kadar duygusal
olmasa da baskı aynı derecede oluyor.
Beni biraz tanımışsınızdır. Ben olumlu
bakan iyimser bir insanım. Pozitif bir bakış
açısıyla hareket etmek isteyen bir teknik
adamım. Başıma geleceklerin neler oldu-
ğunu biliyorum, bu konuda tecrübem var.
Başarılı bir milli takım antrenörü olmak is-
temenin yanı sıra, en Türk Alman ya da en
Alman Türk olmak istiyorum. Sizin gös-
terdiğiniz konukseverlik beni sevindiriyor.
Ama günün birinde gitmek zorunda kalır-
sam, benim hakkımdaki görüşün de daha
iyi bir seviyede olmasını istiyorum” diye
konuştu.

Ülkeyi tanıtmamız gerekiyor

Bilime inanarak yola devam edeceklerii
söyleyen Kuntz, “Almanya U21 Takı-
mı'ndaki asistanım tecrübeli bir isimdi.
Kendisi Milli Takım tecrübesi olan bir
oyuncuydu. Bilimsel anlamda uzman bir
antrenör. Burada tabii ki A Milli Takım'da
böyle bir konuya ihtiyaç yok. Bunun yerine
anadili Türkçe olan bir antrenör tercih
ederim. Bilimsel alanı da muhafaza edece-
ğiz. 4 isim var. Beraber oturup şuna karar
vermemiz gerekecek. Benim desteklediğim,
futbolda hakim olan bilimsel yöntemleri,
Türk futboluna nasıl kazandıracağımızı
çalışacağız. Ülkeyi tanımanız ve ülkenin
karakterini anlamanız gerekiyor. İşte o
zaman takımı geliştirmenin yolunu bulabi-
liriz” açıklamasında bulundu.

EVIME DONDUM!EVIME DONDUM!EVIME DONDUM!EVIME DONDUM!EVIME DONDUM!EVIME DONDUM!EVIME DONDUM!EVIME DONDUM!
A Milli Futbol Takımının yeni teknik direktörü Stefan
Kuntz, 3 yıllık resmi sözleşmeye imza attı. Kuntz, 
“Benim için bir anlamda evime geri dönmek gibi oldu.
Beşiktaş'ta geçirdiğim 1 yıl inanılmazdı. Bugün bile
hayatımda bir yerde hata yaptım mı diye düşündüğümde,
Türkiye'den erken ayrıldım derim” dedi

Kulüp teknik direktörlerinin, bu görevde kendisine yardımcı olmasının önemli oldu-
ğunu söyleyen deneyimli teknik adam, “Oyuncuların hangi ülkede oynadığının önemi

yok. Sahaya çıkacak olan oyuncular önemli. Önümüzdeki hafta 3 oyuncuyu izleyeceğim.
Geçen hafta Beşiktaş-Borussia Dortmund maçını ve Frankfurt-Fenerbahçe maçını izle-

dim. Ama Türkiye'de oynayan ve Avrupa'da oynayan oyuncular arasında ayrım yapmıyo-
rum. Burada birlik oluşturmak istiyoruz. Bol bol seyahat etmem ve oyuncularla bağ

kurmam gerekecek. Fakat kulüplerdeki teknik adamların bana yardımcı olması önemli
ki, ben burada en iyi ekibi oluşturayım. Sergen'le ilgili olarak neden güldüğümü söyle-
yeyim. Sergen'in en üst değerlerinden birisinin disiplin ve iyi çalışma olduğunu duy-

dum. Hayatım boyunca oynadığım en iyi orta saha oyuncusudur kendisi. Ama o
dönemde onun öncelik listesinde disiplinin en üst sırada olduğunu söyleyemem.

Ama teknik direktör olarak onu gördükten sonra kendime baktım, aynı kilo-
larda olmadığımızı gördüm. Ama en kısa sürede kendisiyle görüşmek is-

tiyorum. Eminim ki bana çok yardımcı olacaktır. Rıza beni aradı ve
başarı diledi. Hamit üzerinden de birçok oyuncu arkadaşım

bana ulaştı. Bu bilgi alışverişini işin içine katabilirsek
başarılı olacağımızı düşünüyorum” diyerek

sözlerini noktaladı.

Oyuncuların 
Oynadığı ülke önemsiz

EVIME DONDUM!

Kim demiş kızdan
güreşçi olmaz diye
Antalya'da çiftçilikle uğraşan ailesine serada çalışarak yardım eden 
Ümmühan Duran (17), plaj güreşinde 15 gün içerisinde Türkiye
şampiyonluğu ile Avrupa üçüncülüğü kazanmanın gururunu yaşadı
ANTAlYA'DA yaşayan Ümmühan Duran, 6 yıl önce karde-
şinin antrenmanını izlerken güreşe başlamaya karar
verdi. Anne ve babasının desteğiyle antrenmanlara başla-
yan Ümmühan, elde ettiği başarılarla ailesinin gururu
oldu. Minder güreşinde Minik Bayanlar Türkiye Şampiyo-
nası'nda 2017 yılında ikincilik, aynı şampiyonada 2018'de
üçüncülük kazanan Ümmühan, 2019'da Yıldız Kadınlar
Türkiye Şampiyonası'nda ikinci oldu. Ümmühan iki yıl
önce Bulgaristan'da düzenlenen Yıldız Kadınlar Balkan
Güreş Şampiyonası'nda da üçüncülük elde ederek başarı-
larını artırdı.

Türkiye'de altın madalya

Ümmühan, pandemi nedeniyle turnuvaların ertelenmesi
nedeniyle yeni şampiyonluklar kazanma hayaline ara
verse de pes etmeden çalışmalarına devam etti. Minder
güreşinde kazandığı madalyalarla adından söz ettiren
Ümmühan, plaj güre-
şinde de ba-
şarı elde

etmek için antrenörü İlkay Kaya ile çalışmalarını sür-
dürdü. Antalya Spor Salonu'nda çalışan, sahilde antren-
man yapan Ümmühan, 30 Ağustos'ta İzmir Genç Kadınlar
Plaj Türkiye Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. Plaj
güreşinde elde ettiği başarı sonrası milli takımla 11-12
Eylül'de Yunanistan'da düzenlenen Avrupa Şampiyona-
sı'nda ay yıldızlı formayı giyen Ümmühan, bronz madalya-
nın sahibi oldu.

Hedef dünya şampiyonluğu

Spor hayatında başarılı olmak için okul eğitimini ve an-
trenmanlarını aksatmayan Ümmühan, arta kalan zaman-
larda da çiftçilikle uğraşan ailesine serada çalışarak
yardım etti. Dünya şampiyonasına hazırlanan Ümmühan,
kumdaki antrenmanın yanı sıra minderde de çalışmalarını
sürdürüyor. Traktör lastiği ile antrenman yapan Ümmü-
han, halatla tırmanarak gücünü artırıyor. Ümmühan, Ro-
manya'da 23 Eylül'de düzenlenecek Plaj Güreşi Dünya
Şampiyonasında altın madalya kazanmayı hedeflediğini
söyledi.

Ayaklarımın üzerinde durdum

Güreşe ilk başladığı yıllarda çevresindekilerin 'Bir kız-
dan güreşçi olmaz' sözüne çok üzüldüğünü anlatan

Ümmühan, bu süreçte anne ve babasının kendisine
hep destek verdiğini anlattı. Ailesinin desteğiyle
başarısının arttığına değinen Ümmühan, "Güreşe
başladığımda çok tepki görmüştüm. 'Bir kızdan
güreşçi olmaz', 'Güreş erkek sporu' diye eleştiri-
yorlardı. Şampiyonluklar kazandıktan sonra
bunu söyleyenlerin tebrik etmesi, herkesin kut-
laması, beni gururlandırdı. Ben ayaklarımın üze-
rinde durup, şampiyon oldum, Avrupa'da
üçüncülük elde ettim. Çok gururluyum" dedi. DHA

Kardeşi sayesinde güreşe başladığını, şampi-
yonluklar kazansa da antrenmanlardan kalan za-

manlarda serada çalışarak ailesine yardım etmeyi
sevdiğini belirten Ümmühan, "Kardeşimin antrenmanını iz-
lerken güreş yapmak isteyip, ben de antrenmanlara başla-

dım. 6 yıldır güreş branşıyla uğraşıyorum. Minder güreşinde
birçok başarım oldu. Türkiye üçüncülüğü, ikinciliği ve şampi-
yonluğum var. 2019'da Balkan Şampiyonası'nda üçüncülük
elde ettim. Daha sonra plaj güreşi antrenmanlarına başla-
dım. Türkiye şampiyonluğu ve Avrupa üçüncülüğü kazan-

dım. Dünya şampiyonasında hedefim altın madalya
kazanmak. Antrenmanlardan arta kalan zaman-

larda çiftçilikle uğraşan aileme serada çalı-
şarak yardım ediyorum" diye

konuştu.

DOMATES
SERASINDAKİ ŞAMPİYON
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C HP Silivri İlçe Başkanı Berker Esen, İBB
Meclis Üyeleri Melih Yıldız ve Bora Bal-
cıoğlu, İlçe Sekreteri İbrahim Kömür'ün

eşliğinde, meclis üyeleri, ilçe yönetimi ve parti-
lilerin katılımıyla gerçekleştirdiği basın toplan-
tısında Silivri Belediye Başkanı Volkan
Yılmaz'ı eleştiri bombardımanına tuttu. Siliv-
ri'de Belediye Başkanı Volkan Yılmaz eliyle sü-
rekli algı operasyonları yapıldığını vurgulayan
Esen, “Bizler CHP Silivri İlçe Başkanlığı'nı ik-
tidara yürüyüş merkezi olarak yönlendiriyo-
ruz. CHP bugün hem yerelde hem de
ulusalda iktidara yürüyor. Bizlerde ilçe temsil-
cileri olarak bu misyonu üstlenmiş olarak siz-
lerin karşısındayız.İlk seçimde iktidarımızı geri
alarak Silivri'mizde çalışmalarımıza devam
edeceğiz. Geçtiğimiz günlerde İBB Mecli-
si'nde belediye başkanımızın söylemleri oldu.
kendisi artık halkı yalana ittiği için bizlere de
açıklama yapma zorunluluğu doğdu. Bu-
günkü gündemimizin ana sebebi belediye
başkanının yapmış olduğu açıklamalara karşı
kamuoyunu ve halkı bilgilendirmek olduğunu
belirtelim. Algı konusunda hiçbirimiz
eline su dökemeyiz. Yapılmayanı ya-
pılmış gibi gösteren bizzat kendisi-
dir” dedi.

Üç maymunu oynuyor

Yılmaz'ın İBB'nin yaptığı
çalışmaları kendi yapmış
gibi kamuoyuna sundu-
ğunu anlatan Esen,
“İBB'nin yapmış olduğu
çalışmaları kendisi yap-
mış olarak göstermesi bir
adet haline geldi. Yapmış
olduğu açıklamadan şunu
anladık, kendisi bizim sıkı ta-
kipçimiz. Bunu her seferinde
kürsü de dile getiriyor. Sürekli si-
yaset üzerinden konuyu bize çekerek
kendine farklı mecralar açıyor. Başkanı-
mız Ekrem İmamoğlu'nun öncülüğünde
kadim şehrimiz İstanbul'un 39 ilçesinde mu-
azzam çalışmalar yapılmaktadır. Bunlardan
birinin Silivri olduğunu kimse yadsıyamaz.
Başkalarının projelerine çökerek bunu kimse
huy haline getirmemelidir. Emek hırsızlığı
nasıl olur bunu hep birlikte irdeleyelim. birinci
proje falezler projesi. Bunu İBB'ye sunarak
orada gerekli çalışmalar başlatıldı. Proje İBB
başkanına ait olmasına rağmen kendisiyle hiç
topa girme gereği duymadı fakat kendisi üç
maymunu oynadı. CHP buna sahip çıkarken,
çevrecileri dinlerken, çözüm noktasında ortak
sonucu bulmaya çalışırken, belediye başkanı-
mız naptı aynı gün davet etmemize rağmen
İSKİ'nin Alibey Mahallesi'nde yapmış olduğu
altyapı asfaltlama çalışmalarını gezdi. Bu
emek hırsızlığı değil de nedir?” diye sordu.

Karşısında durmaya devam ederiz

Yılmaz'ın İSKİ'nin çalışmalarını dahi sahip-
lendiğini kaydeden Esen, “Belediyemizin yap-
mış olduğu preji türlü çalışmaları var. İlk etabı
devlet hastanesi çevresinde, Dr. Sadık Ahmet
Caddesi'nde yapıldı. İBB ekiplerinin çalışma-
larıyla gerçekleşti. Burada kaldırımlar, yürüyüş
ve bisiklet yolları yapıldı. Birçok çalışmaya
imza atıldı. Silivri Belediyesi de bu çalışmala-
rın içine heykeli dikti. Sonra da başında poz
verdi. Silivri'de de kırmızı-bordo taksiler

Ekrem Başkan'ın çalışmlarıyla sarıya döndü.
Bunun sonucunda Silivri Belediyesi çalışan-
ları sadece kendi belediye başkanına teşekkir
pankartları astı. İSKİ merkez mahalleleri-
mizde Alibey'de ve Selimpaşa'da altyapı çalış-
maları yaptı. 20 yıldır girilmeyen sokaklara
girildi. Daha önce İSKİ'nin kısmen yapmış ol-
duğu çalışmalarının tamamını İBB yaptı. Yine
pankartlarda Volkan Yılmaz'a teşekkür edildi.
Volkan Yılmaz böyle yapmaya devam ettikçe
bizler karşısında durmaya devam edeceğiz”
dedi.

Yazık günah

İBB'nin emeklerinin yok sayılamayacağını
vurgulayan Esen, “Volkan Yılmaz, İSKİ'nin
vizyon olarak ortaya koyacağı projelerden hiç-
birini yapamadan 5 yılını dolduracak. Burada
da kaybeden İstanbul, doğa ve çevre olacak.
Bırakın bitirmeyi başlayamayacağını üzülerek
söylüyorum. İSKİ'ye halletmesi gereken çevre
konuları söyleyince verilen cevap bütçe yok.
İSKİ'nin biran önce yapılacak çalışmalar için
enerji sarf etmesini istiyoruz.  Yazıktır, günah-

tır. Bunca emek
yok sayıla-

maz,
gör-

mez-
den
geline-
mez. Ken-
disi diyor
ki bir telefo-
numla İSKİ
32 Köprü'nün
çalışmalarına
başladı. Yaptığımız
çalışmaları görmek iste-
miyor. Bugün İSKİ ilçede kronik
sorunlara çözüm buluyor. Yıllardır Gümüş-
yaka Değirmen beldelerinde bulanık su so-
runları yaşanmaktaydı. Bu sorun yıllardır
çözülemedi. Biz gerekli başvuruyu sağladık ve
bölgenin bu su sorunu hal olacak. Bugün mü-
silajın en büyük sorunu atık suların denize ka-
rışmasıdır. İBB sayesinde ilçemizde 100
kilometre uzunluğunda atık su hatları yeni-
lendi. Selimpaşa'dan Silivri'ye kadar tek bir
damla atık su karışmıyor. Yıl olmuş 2021 ama
köylerin derelerine halen atık su gidiyor. Biz
bunları tespit edip İSKİ ile birlikte gerekli ça-
lışmaları sağladık” dedi.

Her konuda çözüm sunuyoruz

Silivri'deki her sorunun çözümü için dev-
rede olduklarını kaydeden Esen, “Bugünkü

amacımız İBB şunu, bunu yaptı değil. İS-
Kİ'yi anlatmak için ayrı bir toplantı masası
gerekli. Bunları ayrı bir masa da konuşaca-
ğız. Bir algı yönetimini daha gözden geçir-
mek için uçkun yönetim mücedelesi,
İBB'nin sorumluluğunda, rektörle mücadele
hizmetleri. Bizden önce 10 personel 5 ekiple
yapılıyordu.Bizim dönemimizde iki katına
çıkartılarak 20 personel, 7 ekiple başlandı.
Buradan soruyorum sen zamanında çöpü
toplamazsan, çevre temizliğini doğru düz-
gün yapamazsan, sen otları biçemezsen biz
ne yapalım? Merak etmesin rektörle müca-
dele konusunda da uzman ekiplerle çalışı-
yoruz. Bu anlamda önümüzde raporlar da
var. Kendisinin iddia ettiği gibi bir durum
söz konusu değil. Beyaz Masa'ya gelen so-
runları göz önüne alarak çözüm sunuyoruz.
Ama çözüm önerilerine baktığımızda ilaç-
lama ilk sırada bile değil. Yıllar sonra dere-
lerin temizliği ilk defa bu yıl yapıldı. Siz
üzerinize düşeni yapın. Biz uçkunla müca-
delede üzerimize düşeni yaparız. Biraz da
İBB'nin desteklerinden bahsetmek istiyo-
rum. Sayın Bşkanımız Ekrem İmamoğlu
göreve gelmeden önce anne kart diye bir
uygulama yoktu ama bugğn bu uygulama
var. Askıda fatura projesi dokuzuncu ödü-
lünü aldı. 56 milyon TL'ye yaklaştı. Sizin
vizyonunuz Askıda Ekmek'le sınırlı, bizim
vizyonumuz Askıda Fatura ile ödül almaya
devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Plansız ve vizyonsuz

Volkan Yılmaz'ı plansız, vizyonsuz hareket
etmekle eleştiren CHP İlçe Başkanı Berker
Esen, Kentsel Dönüşüm konusu üzerinden
Mis Sokakta yıkılan binaların yenilenmesi

beklentisi yerine otopark yapılması ve
Varnalı Konutlarına değinerek hal-

kın belediyeye olan güvenini yi-
tirdiğini ve belediyenin itibar

kaybettiğini söyledi. Esen,
kentsel dönüşümün ilçe
belediyesinin tek başına
altından kalkamayacak
kadar güç bir iş oldu-
ğunu belirtirken İBB ile
işbirliği gerekliliğine işa-
ret etti ve Belediye Ko-
nutları Bölgesinde böyle

bir girişimin sürdürüldü-
ğünü belirtti. “Silivri'de

yollar daraltılıyor, kaldırım-
lar genişletiliyor. Biz de şehirle-

rin araçlar değil insanlar için
olduğuna inanıyoruz ama bu trafik

aksamadan gerçekleştirilmeli” diyen Esen,
sahile giden Sanatkarlar Caddesinde trafik
sorununun artarak devam edeceğine işaret
etti.

Ülkenin bekası CHP'dir

Başkan Yılmaz'ın İBB'deki son konuşma-
sında, CHP'yi terör örgütleriyle yan yana
getirdiğini vurgulayan Esen, Cumhurbaş-
kanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çözüm süreci
görüntüleri ve Silivri Belediye Başkanının
MHP Milletvekilliği Adaylığı zamanında
AK Parti hükümetine yönelik söylemlerini
izletti, “Kim kimi sıfırladı görüyoruz. Ama
biz aynı noktadayız” dedi. “CHP Türkiye
Cumhuriyetinden de eski bir parti” şeklinde
konuşan Esen, ülkenin beka konusunun
CHP güvencesinde olduğunu belirtti.

BARIŞ KIŞ

EMEK HIRSIZLIGI
YAPMAYIN!

Esen, “Kimse kimseden rol çalmasın, kimse kimsenin hizmetlerine çökmesin” derken falezler, Devlet Hastanesi arkası Boğluca Deresi 1.
Etabı, Sarı Taksi, İETT, İSKİ üzerinden örnekler sundu. “Algı yönetimi, hizmet çökmesi ve emek hırsızlığının CHP olarak karşısındayız” diyen
CHP İlçe Başkanı, dere ıslahları, uçkunla mücadele, askıda fatura, halk süt üzerinden Yılmaz'ı vizyonsuzluk ve halkı yanıtlatmakla itham etti.

CHP Silivri İlçe Başkanı Berker Esen, ilçe binasında düzenlediği basın toplantısıyla Belediye Başkanı Volkan
Yılmaz'ı hedef aldı. Yılmaz'ın İBB'nin Silivri'de gerçekleştirdiği çalışmaları kendi çalışmalarıymış gibi lanse
ettiğini anlatan Esen, “Kimse kimsenin hizmetine çökmesin, emek hırsızlığı yapmaya çalışmasın” diye konuştu

Silivri'de de Türkiye'de de iktidarın çok yakında de-
ğişeceğini de vurgulayan Esen, “Ne diyordu Pir Sul-

tan Abdal, 'Yürü bre Hızır Paşa, senin de çarkın kırılır!
Güvendiğiniz padişahınız, o da bir gün devrilir!' Hızır

Paşaların sonu göründü, sıra padişahlarına geldi. Va-
tandaşlarımız emin olsunlar CHP var ve

dimdik ayakta. Gazi Mustafa
Kemal Atatürk'ün dediği gibi

'Geldikleri gibi gidecek-
ler'” şeklinde ko-

nuştu.

Hızır Paşaların
sonu göründü

YILMAZ’A
YÜKLENDİ

CANBAZ AİLESİNİN
EN MUTLU GÜNÜ
CANBAZ AİLESİNİN
EN MUTLU GÜNÜ
CANBAZ AİLESİNİN
EN MUTLU GÜNÜ
CANBAZ AİLESİNİN
EN MUTLU GÜNÜ
CANBAZ AİLESİNİN
EN MUTLU GÜNÜ
CANBAZ AİLESİNİN
EN MUTLU GÜNÜ
Güzelcespor Başkanı Tamer Canbaz'ın oğlu Fethi Ceyhun Canbaz, Elif Ertürk ile
dünyaevine girdi. Genç çiftin nikahını Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan
Akgün kıydı. Akgün, çiçeği burnunda evli çifte bir ömür mutluluklar diledi
Büyükçekmece'nin önemli camialarından
biri olan Güzelcespor'un Kulüp Başkanı
Tamer Canbaz, oğlunun mutluluğuna şa-
hitlik etti. Büyükçekmece World Point Ata-
tepe Kır Bahçesi'nde gerçekleştirilen
düğünde Fethi Ceyhun Canbaz, Elif Ertürk
ile hayatını birleştirdi. Renkli görüntülere
sahne olan düğünde genç çiftin nikahını ise
Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan
Akgün kıydı. Her iki isme de ömür boyu
mutluluklar dileyen Akgün, “Evlilik kadar
güzel çok az şey vardır. Sizlerde bugün bu-
rada hayatlarınızı birleştirdiniz. İyi günde,
kötü günde bir olacağınıza söz verdiniz.
Dilerim bir ömür mutlu olur, bir yastıkta
kocarsınız. Vatana, millete hayırlı evlatlar

yetiştirirsiniz” temennilerinde bulundu.

Herkese teşekkür ederiz

Düğüne ilişkin konuşan Güzelcespor Baş-
kanı Tamer Canbaz, aile olarak en mutlu
oldukları günü yaşadıklarını söyelyerek,
“Bugün çocuklarımızın yarattığı bir aile
doğdu. Kalplerimizin altından, geleceğimiz
ve sevincimizi paylaştığı için tüm dostları-
mıza teşekkür etmek, şükranlarımı iletmek
isterim. Çok sayıda çelenk geldi, kutlama
mesajı ve telgraf geldi. Her biri de düğünü-
müze renk ve değer kattı. Ailemize gösteri-
len bu güzel sevgi ve saygıya olan
minnettarlığa bir kere daha şükranlarımı
sunarım” şeklinde konuştu.

Çok sayıda davetli katıldı
Genç çiftin düğününe Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün,
MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, Büyükçekmece'deki siyasi isimler,
iş ve sanat dünyasının sevilen isimleri ile çok sayıda davetli katıldı.

Beylikdüzü güne sporla başladı
Beylikdüzü Belediyesi, İstanbul Gelişim
Üniversitesi iş birliğiyle “Sağlıklı Yaşam” et-
kinliği düzenledi. Avrupa Sürdürülebilirlik
Haftası kapsamında Yaşam Vadisi 1.etapta
gerçekleşen etkinlikte güne sporla başlayan
vatandaşlar, alanında uzman kişilerden
sağlıklı beslenme ve ilk yardım konularında
eğitim alma imkânı da yakaladı. Beylik-
düzü Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri
Müdürlüğü’nün İstanbul Gelişim Üniversi-
tesi iş birliğiyle gerçekleştirdiği “Sağlıklı
Yaşam” etkinliği sporseverleri bir araya ge-
tirdi. Avrupa Sürdürülebilirlik Haftası kap-
samında Yaşam Vadisi 1.Etap’ta
düzenlenen etkinliğe katılan vatandaşlar,
güne sporla başladı. İstanbul Gelişim Üni-
versitesi’nin eğitmenleri eşliğinde saat
09:00’da nefes egzersizi ve ısınma hareket-
leriyle başlayıp Yaşam Vadisi yürüyüşüyle
devam eden programda, sağlıklı beslenme
eğitimi ve ilk yardım eğitimi de verildi.

Alanında uzmanlardan eğitim imkânı

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlik,
Yaşam Vadisi’nde yapılan keyifli yürüyüşün
ardından, alanında uzman eğitmenlerin bil-
gilendirme programı ile devam etti. Diyetis-
yen Dilara Serarslan, sporcu beslenmesi
hakkında paylaşımlarda bulunurken doğru
beslenme ve diyet alışkanlıklarına dair
merak edilenleri de yanıtladı. Ardından ger-
çekleşen ilk yardım eğitiminde ise ilk müda-
halenin önemi vurgulanırken karşılaşılan
duruma göre uygulanması gereken yön-
temler de uygulamalı olarak gösterildi.


