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Küçükçekmece Belediye
Başkanı Kemal Çebi

Damga'ya konuştu. Küçükçekme-
ce'nin 792 bin 821 nüfusu ile 
İstanbul’un ikinci, Türkiye’nin 
sekizinci en kalabalık ilçesi oldu-
ğunu belirten Çebi, “Göreve gel-
diğimiz günden bu yana kentte
adalet, eşitlik ve kente saygı kav-
ramlarının hakim olduğu bir Kü-

çükçekmece hayalimiz var” dedi.
54 yıllık Küçükçekmeceli oldu-
ğunu belirten Çebi, “Küçükçek-
mece, çocukların sokaklarda daha
özgürce hareket edebildiği, betona
değil yeşile yatırımın yapıldığı, her
mahalleye eşit seviyede hizmetin
gittiği, çağdaş, hak ettiği güzellik-
leri yaşayan, gelişen bir ilçe ola-
cak” diye konuştu. 

ç Küçükçekmece'nin en
önemli sorununun işsizlik,

deprem ve kentsel dönüşüm oldu-
ğunu ifade eden Kemal Çebi, “Yeşil
alan sorunu çok büyük. Yeşil yok
edildi. İnsanlar adeta beton yığınla-
rının içinde yaşıyor. Çocuklarımızın
toprağa basacakları yer kalmadı.
Kişi başı yeşil alan Avrupa ülkele-
rinde ortalama 11 metrekare. Dünya

ortalaması 8 metrekare. İstanbul or-
talaması ise 2 buçuk metrekare. Kü-
çükçekmece’de 4 seçim önce 6
metrekareydi. Bu rakam 1.1 metre-
kareye inmiş. Önümüzdeki 5 yıl
içinde dünya ortalamasına yakın bir
seviyeye çıkarmayı hedefli-
yoruz. Betondan uzak, ye-
şili bol bir ilçemiz olacak”
ifadelerini kullandı. 

ç
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Silivri Belediyesi tarafından Si-
livri Fatih Mahallesinde Roman

Gecesi düzenlendi. Birçok sanatçı ve
müzisyenin katıldığı ve renkli anların
yaşandığı gecede konuşan Silivri Bele-
diye Başkanı Volkan Yılmaz, “Bir 
evladınız, bir kardeşiniz olarak sizinle
olmaya sizin yanınızda olmaya devam
edeceğim. Aramızda kurduğumuz
gönül köprümüzü yıkmaya hiç kimse-
nin gücü yetmeyecek” dedi. I SAYFA 9

ç

COŞKULU ROMAN GECESİ

Gönül köprüsünü 
kimse yıkamaz!

Damga'ya konuşan Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, 2 yıl içinde yaptıklarını ve
yapacaklarını anlattı. İlçenin yeşil alan sorunu olduğunu belirten Çebi, “Yeşil yok edildi. İnsanlar adeta
beton yığınlarının içinde yaşıyor. Çocuklarımızın toprağa basacakları yer kalmadı” açıklamasını yaptı
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ABD'li bir ilaç firmasının
Türkiye'de Sağlık Bakanlığı

bürokratlarına rüşvet verdiği iddia-
sıyla ilgili başlatılan idari soruş-
turma kapsamında Sağlık
Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkan-
lığı’nca hazırlanan rapora ortaya
çıktı. Ankara Cumhuriyet Başsavcı-
lığı'na gönderilen kapsamlı ra-
porda, sorumluluğu tespit edilen
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ku-

rumu Başkanlığı bürokratları hak-
kında disiplin raporu hazırladığı
bildirilerek, savcılık tarafından
işlem yapılmasının uygun olduğu
görüşü açıklandı. Firmanın yuvar-
lak masa toplantıları, sunum, etik
kurul değerlendirme ücreti, hono-
rarium toplantılar nedeniyle akade-
misyen ve uzman hekimlere 36
milyon 263 bin 93 euro ve 104 bin
TL verdiğinin anlaşıldığı belirtildi.
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HAZIRLANAN RAPOR ORTAYA ÇIKTI

TÜRKiYE MÜLTECi
AMBARI OLMAYACAK

Erdoğan, BM 76. Genel
Kurul Görüşmeleri için

bulunduğu New York'ta Ameri-
kan CBS televizyonuna mülakat
verdi. Röportajdan paylaşılan
bir bölümde, Türkiye'nin “mül-
teci ambarı” olmayacağı yö-
nünde sözleri hatırlatılan ve
Afgan mültecilerin sorumlulu-

ğunu ABD'nin mi alması gerek-
tiği sorusu yöneltilen Erdoğan,
“Şu anda ABD zaten bu tür so-
rumlulukları yerine getirmedi.
Bizim ülkemizde şu anda kayıt
dışı 300 binden fazla Afgan
mülteci var. Ülkemizin hala
Afgan mültecileri almaya gücü
yetmez” dedi.

ç

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Atina
ziyaretinin ikinci gününde, Yunanis-

tan’ın eski başbakanları Yorgo Papandreu
ve Aleksis Çipras ile bir araya geldi. 

Yunanistanlı 2 siyasetçi ile ayrı ayrı 
görüşen İmamoğlu, “Ülkelerimiz arasında,
sorunlardan çok iş birliği imkânları
olduğunu düşünüyorum” dedi. I SAYFA 8
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İşbirliği
imkanı 
daha çokİBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, eski 
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TEKNOFEST kapsamında
Atatürk Havalimanı'ndan

kalkan ATAK ve Cougar As-532
helikopteri yaralı kurtarma tatbi-
katı yaptı. Helikopterler ilk olarak
senaryoya göre yaralının yerini 
tespit etti. Daha sonra 'koruma 
dizilimi' olarak adlandırılan silahlı
askerler helikopterden inerek çev-
reyi kontrol etti ve ATAK helikop-
terleri de bu sırada olası saldırıya
karşı alçak uçuş yaptı. Yaralı
güvenli şekilde kurtarıldı. Gösteri 
katılımcılardan yoğun ilgi gördü.
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Bunların başka 
derdi yok mu?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçda-
roğlu, şehit aileleri ve gazi yakınları

ile bir araya geldi. Kalpak takan Kılıçda-
roğlu, Türkiye Muharip Gaziler Derneği 
tarafından şilt verildi. Etkinliğin ardından
konuşan Kılıçdaroğlu, MHP Lideri Bahçeli'yi
eleştirerek, “Bu kadar dert varken bunların
başka derdi mi yok ya! Açlık var, sefalet var,
yoksulluk var, öğrenciler yurt bulamıyorlar;
yaptıkları tartışmalara bak” dedi. I SAYFA 7

ç

İETT tarihinde
tek çift biziz!

İstanbul'da Sevinç ve Mehmet
Akgün çifti aynı İETT hattında şoför-

lük yapıyor. İETT'de 2 yıldır görev yapan
Sevinç Akgün, “Eşimle partner olarak 
çalışıyoruz. Bence aynı işi yapmak çok
daha iyi, çünkü aynı şeyi görüp aynı şeyi
konuşabiliyoruz. 150 yıllık İETT tarihinde
şoför olarak çalışan tek çift biziz, inşallah
çoğalırız” dedi. Mehmet Akgün ise 
“Gerçekten gurur verici. Eşimle gurur 
duyuyorum” diye konuştu. I SAYFA 4
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Doğan Kuban 
hayatını kaybetti

Türkiye’de mimari ve mimarlık
tarihi alanında önemli çalışmalara

imza atan Prof. Dr. Doğan Kuban 95 
yaşında hayatını kaybetti. 2019 yılında 
Cumhurbaşkanlığı Mimarlık Ödülü’ne de
layık görülen Kurban için art arda taziye
mesajı yayımladı. İBB Başkanı Ekrem 
İmamoğlu, “Doğan Kuban'ın vefat haberini
üzüntüyle öğrendim. Kıymetli bir değeri,
önemli bir akademisyeni yitirdik, üzgünüz”
açıklamasını yaptı. 
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2020'nin herkese
hafızalardan silin-
meyecek bir süreç
yaşattığını belirten
Kemal Çebi, 
“Covid-19 salgını
ile milletçe ve tüm
insanlık olarak
gözle göremediği-
miz ve sınırlarını
kestiremediğimiz bir 
mücadelenin içine
girdik. Pandemi 
süreci, kentsel 
yapılanma anla-
mında yeniden bir
yapılanmaya ihtiya-
cımız olduğunun
net mesajını verdi.
Demem o ki gele-
cekte ‘pandemi şe-
hirciliği’ önem
kazanabilir” şek-
linde konuştu. 

2020 HAFIZALARDAN SiLiNMEYECEK

MEHMET MERT SÖYLEŞİ SAYFA 5'TE 

BU iLÇE HAK ETTiĞi 
GÜZELLiĞi YAŞAYACAK

BETON YIĞINLARININ 
iÇiNDE YAŞIYORLAR

İstanbul Kent Konseyi Başkanı
Tülin Hadi ve konsey üyeleri,

Tarım Şenliği kapsamında Beylik-
düzü’nü ziyaret etti. Tülin Hadi, “İs-
tanbul’un bir ilçesinde, özellikle de
böyle bir dönemde toprağa bu kadar
büyük bir yatırım yapılmış olduğunu
görmek ve oradan verim alındığını
görmek çok sevindirici” dedi. Belediye
Başkanı Çalık ise “Yaşam Bahçesi’nde
bugüne kadar yüz tona yakın hasat
gerçekleştirdik” dedi. I SAYFA 9
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TOPRAĞA YATIRIM

100 tona yakın
mahsül aldık

Adana Demirspor'un 90+6'ncı
dakikada bulduğu beraberlik

golünün ardından saha içerisinde
arbede yaşandı. Beşiktaş antrenörü
Murat Şahin ile Adana Demirsporlu
Mario Balotelli arasında yaşanan
tartışmaya iki takım yedek kulübeleri
de dahil oldu. Beşiktaş Teknik Direk-
törü Sergen Yalçın, “Balotelli'nin 
hareketinin bir açıklaması olamaz. 
Çok basit bir hareket. Kendisine 
yakışmadı” dedi. I SAYFA 15
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ZAR ZOR AYIRDILAR

Müsabaka bitti
kavga başladı!

Nefes kesen
TahLİYE
TaTbİKaTı

Recep Tayyip 
Erdoğan

DOKTORLARA 
37 MiLYON

Sağlık Bakanlığı bürokratlarının rüşvet
aldığı iddiasıyla ilgili başlatılan
soruşturmanın detayları ortaya çıktı. 
İlacın kullanımını yaygınlaştırmak için
akademisyen ve uzman hekimlere 36 
milyon 263 bin 93 euro verildiği öğrenildi
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İstanbul
Rumeli

Üniversitesi
(İRÜ) Radyo
Televizyon ve 
Sinema Bölümü
Öğr. Gör. Tarkan
Öztürk, “Türki-
ye’nin en renkli
ekranı dizi sektö-
rüdür. Özellikle
sanat filmleri ve
televizyon dizile-
riyle ilgili önemli
gelişmeler söz
konusudur” dedi.
I SAYFA 13
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Bir kadın 
cinayeti daha

Küçükçekmece'de piyanist
Oktay Konak tartıştığı Filiz Ak-

göz'ü karnından bıçaklayarak yaraladı.
33 yaşındaki kadın kaldırıldığı hasta-
nede hayatını kaybetti. Gözaltına alı-
nan Oktay Konak tutuklandı. I SAYFA 3
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Ev kiralarına 
yüzde 100 zam!

HABERİN

DEVAMI 

SAYFA 
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M esanenin idrarı rahat boşaltabil-
mesi için işeme sırasında mesane
boynu ve idrar kanalının bir

miktar genişlemesi ve idrar akışına engel
olmaması gerekiyor. İdrar bitiminde me-
sane boynundaki ve idrar kanalındaki
kaslar kasılarak bir sonraki işemeye kadar
idrar kaçırmanın olmamasını sağlıyor.
Mesanenin dolma ve boşalma fonksiyon-
larını etkileyen faktörlerin farklı idrar ka-
çırma türlerine sebep olabildiğini belirten
Anadolu Sağlık Merkezi Üroloji Uz-
manı Dr. Elnur Allahverdiyev,
“İdrar kaçırma birçok farklı
nedenlerden kaynaklanabil-
diği gibi, çeşitli faktörler
buna neden olabiliyor.
Stres, sıkışma, mikst tip
(sıkışma-stres), taşma
tipi (mesane boşalama-
dığı için) ve süreklilik
gösteren (fistül) idrar ka-
çırmaları çeşitleri görülebili-
yor. Burada idrar kaçırmanın
tipi ve şiddeti önemli. Hastanın
günlük olarak değiştirdiği ped veya
bez sayısına göre idrar kaçırma tedavisi farklılık gös-
terebiliyor” dedi.

Azalma olabiliyor

Öksürünce, hapşırınca, hareket ederken, gülerken,
yüksek sesle konuşurken, yani karın içerisindeki ba-
sıncı arttıran her türlü durumda stres tipi idrar kaçır-
manın görülebildiğini vurgulayan Allahverdiyev, “Bu
duruma idrar boynundaki, tutmaya yarayan kasların
kaybı ya da gücünde bir azalma neden olabiliyor.
Eğer günlük kullanılan ped sayısı az ise ve hasta mo-
tive bir hasta ise stres tipi idrar kaçırmada mesane-
deki kasları egzersiz yaparak güçlendirebiliriz ve
böylelikle yüzde 50-70 oranında bir başarı elde ede-
biliriz” diyerek belirtti.

Diyete başlayabilir

Sıkışma tipi idrar kaçırma, hastanın fiziksel aktivite-
sine bağlı olarak gerçekleşmiyor; aşırı idrar yapma
isteğinin (urge) oluşması, istem dışı kasılmaların-
spazmların meydana gelmesi ve idrarı tutan kasların
bu duruma karşı koyamaması nedeniyle idrar ka-
çırma gerçekleşiyor.  Allahverdiyev, “Bu tip sıkışma
tipi idrar kaçırmalarda genellikle altta yatan sinirsel
ya da mesaneyi uyaran farklı bir neden vardır. Bu

idrar
kaçır-

maya aşırı aktif
mesane, mesaneye temas eden her-
hangi bir yabancı materyal (taş, sütür,

mesh) veya mesane ile temas eden bir
noktada, komşu organlarda meydana

gelen enflamasyonlar aşırı idrar yapma
isteği (urge), sık idrara çıkma, mesanede

istem dışı kasılmalara neden olarak kaçırmaya
neden olabilir. Sinir sisteminde herhangi bir
fonksiyon bozukluğu varsa ve mesaneyi etki-
leyecek bir noktadaysa bu da aynı şekilde sı-
kışmaya bağlı idrar kaçırmaya sebep
olabilir. Bu nedenle sıkışmaya bağlı idrar
kaçıran hastaların mutlaka değerlendiril-
mesi ve bu duruma neden olacak her-
hangi bir hastalık varsa o hastalık tedavi
edilmesi gerekir. Eğer herhangi bir has-
talık belirtisi yoksa birinci basamak te-
davisi olarak hasta uygun diyet
tedavisine başlayabilir ve mesaneyi
uyaran kahve, sigara, koyu çay gibi
ajanlardan uzak durulması gereke-
bilir” şeklinde konuştu. 

Stres tipi idrar kaçırma

Diğer bir idrar kaçırma türü-
nün de hem stres kaynaklı
hem de sıkışma kaynaklı
idrar kaçırma olabildiğini
belirten Allahverdiyev, “İki-
sinin birlikte olmasına
‘mikst tip idrar kaçırma’
diyoruz. Bu durumda

hastayı öncelikle değerlendiriyoruz. Hastanın
eğer stres tipi idrar kaçırması baskınsa önce-
likle stres tipli idrar kaçırma tedavisi uygulu-
yoruz. Eğer hastanın sıkışma tipi idrar
kaçırması baskınsa o zaman önce sıkışma ti-
pini tedavi ediyor, sonrasında stres tipi idrar
kaçırma tedavisi veriyoruz” dedi. 

Çocuklarda dikkat

İdrar kaçırma gibi sorunlar çocuk yaşlarda
dikkate alınması gerekiyor. Çocuklarda işeme

problemi ve mesanenin tam boşalamaması du-
rumlarının ciddi sorunlara neden olmadan za-

manında ve doğru bir tedavi ile kontrol altına
alınması gerektiğini belirten Allahverdiyev, “Şikâyet
olmadan sadece geceleri kaçırma varsa bu çocuk-
larda 5 yaşına kadar tedavi olmadan beklenir. Eğer 5
yaşından sonra iyileşmiyorsa bir uzmana tedavi için
başvurulmalı” açıklanmasında bulundu.
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KADINLAR
ICIN KABUS!

Avrupa Üroloji Derneği’nin
ürolojik hastalıklara dikkat

çekmek amacıyla 20-24 Eylül
tarihlerinde organize ettiği
Üroloji Haftası’nın bu yılki

konusu kadınlarda çok
yaygın olarak görülen 
inkontinans, yani idrar
kaçırma sorunu oldu. 

Üroloji Uzmanı Dr. Elnur 
Allahverdiyev, “İdrar 
kaçırma birçok farklı 

nedenden kaynaklanabiliyor.
Bilinçli ve iyi bir

tedavi ile idrar kaçırma
problemine büyük oranda

çözüm bulunabiliyor”
açıklamasında bulundu

bir diğer idrar kaçırmanın ise mesanenin boynundaki idrar kanalı-
nın darlığından dolayı mesane boşalmadığı için giderek genişle-

mesi ve sızdırma şeklinde devamlılık göstermesi şeklinde
gerçekleşebildiğini söyleyen Allahverdiyev, “Hem sızdırma hem
de süreklilik gösteren idrar kaçırmalarda hastanın öyküsünde
ameliyat, radyasyon tedavisi ya da nörolojik hastalıkların yer

alıp almadığı değerlendirilmeli. bu idrar kaçırmalarında
mutlaka altta yatan bir idrar kanalı darlığı, mesane

fonksiyon bozukluğu, üriner sistem ile vajen,
uterus arasında olası fistül varlığı aranır.

İşeme patolojisi olup olmadığı
mutlaka araştırılmalı” şek-

linde konuştu. 

MUTLAKA 
ARAŞTIRILMALI
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Uzman Klinik Psikolog Müjde Yahşi, 'Mevsimsel Depresyon'
konusunda önemli bilgiler vererek bu depresyonun kadınlarda
dört kat fazla olduğunu söyledi.  Yahşi, “Kadınlarda bu
hastalığa yakalanma oranı 4 kat daha fazladır. Bunun nedeni
başta hormonlar olmak üzere kadınların daha duygusal ve
narin yapılı olmalarından kaynaklıdır” dedi

SOnbAHAr aylarının başla-
masıyla kendini gösteren ve
Mart ayına kadar devam ede-

bilen depresyon çeşidine 'Mevsimsel
Depresyon' olarak tanımlayan Yahşi,
“Mevsimsel Depresyon tamamen güneş
ışığındaki azalmaya bağlı olarak yaşanır.
bu bozukluğun en temel özelliği belirtile-
rinin mevsimle ilişkili olmasıdır.  bazı in-
sanlarda hormonlar düzensiz çalışır.
Mevsimsel depresyonda hormonlar ani
inişler ve çıkışlar gösterir. beynimizde
bulunan Epifiz bezi, uykudan sorumlu
melatonin hormonunu üretir. bu bez ka-
ranlık ortamlarda hormon üretimini artı-
rarak kişinin hareketlerini yavaşlatır,
rehavet çökertir, uykusunu getirir ve ki-
şiyi yorgun hissettirir. Yani kişi ne kadar
uyumuş olursa olsun bir türlü dinlemiş
hissedemez ve sürekli uyku ihtiyacı his-
seder. Kışın geceler uzun, gündüzler
kısa olduğu için ve güneş yüzünü yete-
rince göstermediği için Epifiz bezi yoğun
miktarda melatonin hormonu salgılar.
Dolayısıyla kişi biyokimyasal olarak
Mevsimsel Depresyon belirtileri göste-
rir. bu bağlamda mevsimsel depresyo-
nun şifası güneş diyebiliriz” şeklinde
konuştu.

Yansıma muhtemeldir

Güneşin iyileştirici etkisi hakkında konu-
şan Yahşi, “Gözümüzün ağ tabakasın-
dan içeri giren ve sinirler aracılığıyla
epifiz bezine iletilen ışık, melatonin üre-
timini azaltarak mutluluk hormonu ola-
rak bildiğimiz seratonin üretimini artırır.
Kişi böylelikle doğal yolla, ruhsal olarak
iyi hisseder. Yaz aylarında hayata
olumlu duygularla bakmamızın, içimizin
kıpır kıpır olmasının, kendimizi daha iyi
hissetmemizin ve içimizin garip bir ne-
şeyle kaplamasının sebebi aslında, ha-
vanın güneşli olmasıdır. bunun yanında
mevsimlerin ruhumuza olan etkisini
şöyle de açıklayabiliriz; sonbahar ve kış
aylarında havaların soğuması, yaprakla-
rın sararıp dökülmesi, çiçekler solması,
bitkilerin kuruması,  gökyüzünün bulut-
larla kaplanması, yağmurların ve karla-
rın yağması bazı insanlarda doğanın
ölümünü çağrıştırır. bu durumda doğa-
daki olumsuz değişimin insanın ruhsal

yapısına yansıması muhtemeldir” açık-
lamasında bulundu. 

Kalıtımsal hastalıktır

Sağlıklı bir insanın Mevsimsel Depres-
yon’a girmesi söz konusu olmadığını
söyleyen Yahşi, “Zira depresyon, kalı-
tımsal bir hastalıktır dolayısıyla bir dep-
resyon çeşidi olan Mevsimsel
Depresyon da önceki kuşaklardan gen
aktarımı söz konusudur. Stres faktörleri
ve vücutta oluşan biyokimyasal değişik-
likler bu hastalığın ortaya çıkışında etki-
lidir. belirtileri normal depresyonda
gördüğümüz belirtilerle aynıdır tek farkı
mevsim geçişlerinde ortaya çıkmasıdır.
Hiçbir şey yapmama isteği, hayattan
zevk alamama, ümitsizlik, karamsarlık,
uyku ve iştah bozuklukları, değersizlik ve
suçluluk duyguları, enerji kaybı, hâlsiz-
lik, yorgunluk, bitkinlik, dikkat dağınık-
lığı, odaklanma güçlüğü gibi belirtiler
gösterir” dedi.

Mutluluk hormonudur 

Mevsimsel Depresyon’dan korunmak
için neler yapılması konusunda şöyle
devam etti, “Açık havada düzenli ve
tempolu yapılan yürüyüş hem güneş ışı-
ğından faydalanmayı hem de ruhsal iyi
oluşu sağlar, ayrıca vücut hareket ettiği
için beden sağlığı da korunur. Düzenli
yapılan fitness, pilates, bisiklete binmek,
basketbol oynamak, yüzmek gibi spor
faaliyetleri kişide 'Endorfin' salınımını ar-
tırır. Endorfin spor yaparken üretilen
mutluluk hormonudur. Eğitim almak,
eğitim vermek, üretmek ve gönüllü ola-
rak çalışmalarda bulunmak yani faydalı
olmak kişide haz duygusundan sorumlu
olan 'Dopamin' salınımı artırır, başarının
verdiği haz ile kişi kendini iyi hisseder.
Güneş alan güney cepheli evlerde otur-
mayı tercih etmek kişide karamsar his-
lerin oluşumunu engeller. Şiddet, korku,
üzüntü gibi olumsuz duygu içerikli film-
lerden, şarkılardan, olaylardan, ortam-
lardan ve haberlerden uzak durulması
gerekir. bol bol seyahat edilip farklı yer-
ler görülmesi hem güneş ışığından fay-
dalanılmasını hem de gezerek doğal
terapi olunmasını sağlar” ifadelerini 
kullandı. 

Kişinin yaşlanması zamanla ortaya
çıkan doğal bir süreç olmasına

karşın, ciltteki yaşlılık belirtileri bir
gün içinde fark edilebilir olduğunu
söyleyen Plastik, Rekonstrüktif  ve 

Estetik Cerrahı Doç. Dr. İbrahim
Aşkar, “Kişiler gözaltı şişliği, ciltteki

kırışıklık gibi yıpranma ve yaşlanma
göstergelerini bir gün uyandıklarında

bir anda fark edebilirler” dedi 

HEM genetik faktörlerin,
hem de çevresel faktörlerin
yaşlanmada önemli rol oy-

nadaığını belirten Aşkar, kişilerin
bazen olduğundan da erken yaşlana-
bileceğini söyledi.  Yaşlanmada rol
oynayan faktörleri 12 başlık altında
toplayan Aşkar, “Yaşlanmayı ne
kadar iyi anlarsak o kadar iyi çözüm
bulabiliriz” diyerek belirtti.

Genetik faktör

Yaşlanmaya yol açan engelleneme-
yen tek nedendir. Antioksidan enzim-
ler DNA hasarını onarmada
önemlidir ve vücut tarafından üretile-

bilir. Bu sayede yaşam boyunca
DNA hasarlarını antioksidan enzim-
ler tamir edebilir. Bu da genetik kap-
asite ile değişir. Bazı kişilerde
doğuştan bu mekanizma bozuk ola-
bilir. Erken yaşlanma dediğimiz
durum ortaya çıkar.

Güneş ışınları

Cildimiz yaşlanırken, ne kadar çok
güneş ışını ve UV ışınlarına maruz
kalırsa, DNA hasarına bağlı olarak,
hasarlı hücrelerin yerine yeni hücre
üretimini daha da yavaşlatacaktır. Bu
da yaşlanmayı o oranda hızlandırır.
UV ışınları yaşlanmayı etkileyen en

önemli çevresel faktördür. Birçok
insan güneşten korunduğunu iddia
etse de, solaryum, vitamin D üretimi
için cildimiz güneş görsün bahane-
siyle gereksiz oranda güneş altında
kalma, iş nedeniyle güneş altında
durma (inşaat, bahçe, tarım, balıkçı-
lık gibi), köpek gezdirme, açık alanda
yapılan sporlar, araç kullanımı gibi
güneş altında yapılan aktiviteler UV
ışınlarına maruz kalmayı arttırır. Bu
durumda sürekli dışarı çıktıkça saat
10:00-15:00 arası koruma faktörü 50
olan güneş koruyucu kullanmak en
doğru önleme yöntemidir. Ayrıca
beyaz ışığın yoğun olduğu ortam-

larda da koruma faktörü 50 olan
güneş koruyucu kullanmalıdır.

Kirler ve toksinler
Hava kirliliği, çevre kirliliği, sağlıksız
yiyecekler serbest oksijen radikallerini
arttırır. Bu da vücutta oksidatif stresi
arttırarak, derideki oksijeni ve kola-
jen-elastin üretimini azaltır. Ciltte le-
kelenme, hiperpigmentasyon, akne,
kuruluk gibi cilt problemlerine yol
açar. Yani ciltte yaşlanmayı hızlandı-
rır. Doğal ve sağlıklı beslenme ve
doğru şekilde yapılan spor serbest
radikalleri mümkün olduğu kadar
azaltacaktır.

Bir anda fark edilebilir 

DEPRESYONUN 

ŞİFASI 
GÜNEŞ

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Cüneyt Arkın'ın
13 yaşındaki torunu Zeynep Cüreklibatır da
dedesi gibi oyuncu olma yolunda ilk adımı
attı. Cüneyt Arkın'ın torunu Zeynep Kovala
adlı sinema filminde oynadı. 'Kovala' filminde
'Stabil' ismiyle bilinen rapçi Dağra Solmaz'ın
kardeşini oynayan Zeynep Cüreklibatır, ilk
oyunculuk denemesinde övgü topladı

Çocuk oyuncu olarak
kariyerine adım atan
Zeynep Cüreklibatır'a

en büyük destek dedesi usta
sanatçı Cüneyt Arkın'dan geldi.
Cüneyt Arkın sosyal medya
üzerinden yaptığı paylaşım ile
torunu Zeynep Cüreklibatır'ın
ilk oyunculuk deneyimine öv-
güler yağdırdı. Hande Soral,
Melis Sezen ve Ozan Akba-

ba'nın da rol aldığı filmi çok
beğendiğini belirten Cüneyt
Arkın, bir paylaşım yaparak,
"Torunum Zeynep'in ilk filmi
'Kovala' yayına girdi. Çok gü-
zeldi, herkesin emeklerine sağ-
lık" ifadelerini kullandı. Sosyal
medyayı aktif kullanan 
Cüneyt Arkın sık sık ailesi ile
mutluluk pozlarını takipçileri ile
paylaşıyor.

Dedesinin izinde! 
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Ümraniye'de piyasa değeri 7 milyon 452 bin lira olduğu değerlendirilen, aralarında Kovid-19 ilaçlarının da
bulunduğu 445 bin 195 sahte ilaç ele geçirildi. Lüks rezidanslara düzenlenen baskında 4 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Mü-
dürlüğü Güvenlik Şube
Müdürlüğü görevlileri,

Ümraniye'de dün merdiven altı ola-
rak tabir edilen, halk sağlığını tehli-
keye düşürerek sağlıksız ortamlarda
üretildiği belirlenen, Steroid ve
Covid-19 tedavisinde kullanılan
ilaçların piyasaya sürüldüğü ihba-
rını aldı. Harekete geçen ekipler,
tespit edilen 3 ayrı lüks rezidansa
operasyon düzenledi. Düzenlenen
operasyonda 4 şüpheli gözaltına
alınırken, adreslerde ve bir araç içe-
risinde yapılan aramalarda;  piyasa
değeri 7 milyon 452 bin 960 lira ol-
duğu tahmin edilen; 176 bin 399

adet dolu yağ yakıcı, zayıflatıcı, kilo
aldırıcı ve hormon geliştirmeye ya-
rayan tablet ve dolu flacon anabo-
lik steroidler, 267 bin 840 adet boş
karton kutu, etiket, bandrol, boş
flacon, 950 adet remdesivir (Koro-
navirüs tedavisinde kullanılan anti-
viral ilaç),2 adet dolum pompası, 1
adet sprey boya, 2 adet kapak
takma aparatı olmak üzere, toplam
445 bin 195 adet sahte ilaç ele geçi-
rildi. Operasyonda ele geçirilen
sahte ilaçlar İstanbul Emniyet Mü-
dürlüğü Vatan yerleşkesinde sergi-
lendi. Gözaltına alınan 4 şüphelinin
bugün adli makamlara sevk edildiği
öğrenildi. DHA

Rezidanslara ilaç baskını

Şile Avcıkoru Mahallesi
Alkan Sokak'taki elektrik
malzemeleri üreten fab-

rikada saat 13.30 sıralarında
henüz belirlenemeyen nedenle
yangın çıktı. İki katlı fabrikanın
deposundan yükselen alevlere

müdahale için çok sayıda itfaiye
ekibi sevkedildi. Yangına, Ömerli,
Şile, Sancaktepe, Ümraniye, Kar-
tal, Sultanbeyli, Kadıköy'den 17
araç ve 62 personelle müdahale
etti. Söndürme çalışmalarına bir
helikopter de destek verildi. Du-

mandan etkilenen fabrika çalışan-
larına olay yerindeki sağlık ekiple-
rince müdahale edildi. Yangın
nedeniyle oluşan yükselen
duman, çevre ilçelerden de gö-
rüldü. Yangın saat 15.30 sırala-
rında kontrol altına alındı. Küçükçekmece'de piyanist

Oktay Konak tartıştığı Filiz
Akgöz'ü karnından
bıçaklayarak yaraladı. 33
yaşındaki kadın kaldırıldığı
hastanede hayatını kaybetti.
Gözaltına alınan Oktay
Konak tutuklandı

Bir kadın 
cinayeti daha

Olay geçtiğimiz pazar günü
Atatürk Mahallesi'ne bulunan
bir sitede yaşandı. Edinilen bil-

giye göre eğlence mekanlarında piyanist-
lik yapan Oktay Konak (35), akşam
saatlerinde Filiz Akgöz'le buluştu. Çift
daha sonra Konak'ın evine gitmek üzere
yola çıktıklarında aralarında tartışma ya-
şandı. Arkadaşlarının da bulunduğu evde
yemek yiyen ikili tekrar tartışmaya baş-
ladı. Çıkan tartışmada öfkelenen Konak,
mutfaktan aldığı bıçakla kadını karnından
bıçakladı. Hastaneye kaldırılan 33 yaşın-
daki Filiz Akgöz hayatını kaybetti. Polis
ekipleri Konak'ı gözaltına aldı. Oktay Ko-
nak'ın emniyetteki ifadesinde, "Tartışma
büyüyünce eline bıçak aldı. Sakinleştir-
meye çalışırken bıçağı karnına sapladı.
Ben de hemen 112'yi aradım" dediği öğre-
nildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından
adliyeye sevk edilen Konak, tutuklanarak
cezaevine gönderildi. Akgöz'ün geçtiğimiz
mayıs ayında Oktay Konak'tan kendisine
şiddet uyguladığı için şikayetçi olduğu
öğrenildi. DHA

FETÖ operasyonu
İstanbul Anadolu Cumhuriyet
Başsavcılığı koordinesinde İs-
tanbul Emniyet Müdürlüğü

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdür-
lüğü tarafından İstanbul merkezli Gazi-
antep ve Bursa’da FETÖ operasyonu
düzenlendi. 16 şüpheliye yönelik bugün
eş zamanlı operasyonda 15 şüpheli göz-
altına alındı, 1 şüpheliyi yakalama çalış-
malarının sürdüğü öğrenildi. Öte
yandan Kaynak Holding yöneticilerinin
ortak olarak kurduğu "Hisar Güvenlik"
isimli şirketin çalışanlarının hesaplarla-
rına yönelik bilirkişi incelemesi yapıldı.
Hazırlanan bilirkişi raporunda, şirket ça-
lışanlarının banka likiditesini bozarak
FETÖ'nün para yatırma çağrısının ar-
dından nakit para, altın, hurda altın şek-
linde Bank Asya'yı fonladıkları belirtildi.
Ayrıca, 16 şüphelinin KHK ile faaliyetle-
rine son verilen "Kimse Yok Mu Derne-
ği’ne bağış yaptıkları, örgütün yayın
organı olan Zaman Gazetesi'nde abone-
liklerinin bulunduğu ve farklı soruştur-
malarda haklarında aleyhe ifade
bulunduğu tespit edildi. DHA

2 saatte kontrol
altına alınabildi

Beyoğlu'nda imam nikahlı
eşini vuran koca, 'eşim intihar

etti' diyerek vatandaşlardan
yardım istedi. Kucağındaki eşi

ile bir araba durduran koca,
şaşkın bakışlar arasında eşini
hastaneye götürdü. Polisteki
ifadesinde eşini vurduğunu

itiraf eden koca, tutuklanarak
cezaevine gönderildi

O lay, Beyoğlu Kaptan-
paşa Mahallesi Kulaksız
Caddesi üzerinde geçen

Çarşamba akşam saatlerinde
meydana geldi. İddialara göre, bir
çocuk annesi 17 yaşındaki Gülse-
ren Mamuş ile dini nikahlı eşi
Suat Ö.(32) arasında tartışma ya-
şandı. Tartışmanın uzaması üze-
rine Suat Ö. evden çıkarak gitti.
Bir süre sonra eve dönen koca,
tekrar eşi ile tartışmaya devam
etti. Daha sonra evden iki el silah
sesi duyuldu. Suat Ö. başından
yaralanan eşi Gülseren Mamuş'u
kucağına alarak sokağa çıktı. Va-
tandaşların şaşkın bakışları ara-
sında yolda durdurduğu bir
otomobille Taksim Eğitim ve
Araştırma Hastanesine gitti.
Yoğun bakıma alınan Gülseren
Mamuş'a yapılan müdahalelere
rağmen hayatını kaybetti.

Hastaneye götürdü

Eşi kucağında sokağa çıkarak va-
tandaşlardan yardım isteyen koca,
güvenlik kamerası tarafından kay-

dedildi. Görüntülerde vatandaşla-
rın şaşkın bakışları arasında Suat
Ö.'nün yola çıkması ve yoldan
geçen otomobili durdurarak has-
taneye gitmesi görülüyor. Polis
ekipleri yaptıkları incelemeler so-
nucu evde bulunan Ceylan K. ile
koca Suat Ö'yü sorguladığında
korkunç gerçeği ortaya çıkardı.
Eşini vurduğunu itiraf eden koca,
çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ne olduğunu anlamadık

Esnaf Bülent Dinler "Biz ne oldu-
ğunu anlamadık. Bir anda bağ-
rışma sesi duyuldu. Ne olduğuna
bakmak için dışarı çıktığımızda bir
kişi kucağındaki kadınla 'imdat
imdat' diye bağıra bağıra geli-
yordu. Burada araba veya moto-
siklet çarptı dediler. Ama buraya
geldiğinde motor çarpması veya
otomobil çarpması gibi değildi.
Yolda bir araba durdurarak hasta-
neye gittiler. Kadın hayatını kay-
betmiş. Sonrasında polis ne
olduğunu ortaya çıkarmış. Araba
çarpması işi değil" dedi. DHA

ONCE VURDU
SONRA TASIDI

Suat Ö. başından vurduğu eşi Gülseren Mamuş'u kucağına
alarak sokağa çıktı. Vatandaşların şaşkın bakışları arasında
yolda durdurduğu bir otomobille Taksim Eğitim ve Araş-
tırma Hastanesine gitti. Yoğun bakıma alınan Gülseren 
Mamuş'a yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

MAMUŞ HAYATINI KAYBETTİ

Yıkım trafiği
GümüŞpala mahallesi üzerinde
bulunan 6 katlı binanın kentsel
dönüşüm nedeniyle yıktırılma-
sına karar verildi. Gün boyu ya-
pılan çalışmalarda binanın
D-100 karayoluna bakan cep-
hesinin arkasında yıkım gerçek-
leştirildi. Binanın ön cephesi
olduğu gibi dururken, akşam
saatlerinde bunun tehlike oluş-
turduğu göz önüne alınarak tra-
fiğin kesilmesine karar verildi.
Yıkımda çıkan toz nedeniyle D-
100 karayolunda ilerleyen sürü-
cüler zaman zaman zorlandı.
akşam saatlerinde yan yolun
kapatılması akışın mahalle ara-
larından verilmesi trafiğin kilit-
lenmesine neden oldu. İETT
otobüsleri ve TIR şoförleri dar
sokaklarda park eden araçların

da etkisi ile ilerlemede zorla-
nınca trafik durma noktasına
geldi. Küçükçekmece Kavşa-
ğı'ndan yıkım çalışmasının yapı-
lacağı noktaya kadar olan 4
kilometrelik yolu 1.5 saatte ge-
çebilen sürücüler uygulamaya
tepki gösterdi. Şikayetlerin art-
ması üzerine gelen polis ekipleri
çalışmanın hızlandırılmasını ve
yıkımın bitirilmesini istedi. Ça-
lışmalarda tehlike oluşturan ko-
lonlar ve katların ayakta kalan
parçaları saat 01.00 sıralarında
kısmen kaldırıldı. D-100 kara-
yoluna moloz parçalarının düş-
memesi amacıyla alınan
önlemler ve yan yola düşen
moloz parçaları temizlenirken
yaklaşık 5 saat sonra yolun
açılması sağlandı. DHa

Avcılar'da D-100
yan yolu üzerindeki

6 katlı binanın
yıkımı nedeniyle

yolun kapatılması
trafiğin kilitlenme-

sine neden oldu.
Şikayetlerin artması
üzerine gelen polis
ekipleri çalışmanın

hızlandırılmasını 
ve yıkımın bitir-

ilmesini istedi

Şarampole yuvarlandı
Eyüpsultan'da sürücüsünün
direksiyon hakimiyetini kay-
bettiği hafriyat kamyonu,

yoldan çıkarak şarampole devrildi.
Kamyon sürücüsü hafif şekilde yara-
landı. Kaza saat 09.00 sıralarında
Eyüpsultan Hasdal Kemerburgaz
yolu Kağıthane istikametinde mey-
dana geldi. 34 YM 9855 plakalı hafri-
yat kamyonunun sürücüsü Niyazi
Ekinci bilinmeyen bir nedenle direksi-
yon hakimiyetini kaybetti. Yoldan
çıkan kamyon, şarampole devrildi.

Sürücü Niyazi Ekinci hafif yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, it-
faiye ve polis ekipleri çağırıldı. Sağlık
ekipleri sürücü Ekinci'yi ambulansa
koyarak hastaneye kaldırdı. Sürücü-
nün sağlık durumunun iyi olduğu öğ-
renildi. Kaza nedeniyle Kemerburgaz
Hasdal Yolu'nun Kağıthane istikame-
tinde uzun araç kuyrukları oluştu.
Trafik, polisler tarafından iki şeritten
kontrollü olarak sağlandı. Kazaya ka-
rışan hafriyat kamyonunun vinçle bu-
lunduğu yerden kaldırıldı.
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İ ETT'de açılan şoför alımına iki yıl
önce başvuran Sevinç Akgün, 24 yıl-
lık hayat arkadaşı Mehmet Akgün ile

aynı hatta görev almaya başladı. Babası
30 yıllık İETT emeklisi, eşi ise 23 yıllık
İETT şoförü olan Sevinç Akgün, kuru-
mun 51 kadın şoföründen biri olarak çalı-
şıyor. Göreve başladığı ilk günden bu yana
yolcuların önyargısının giderek azaldığını
söyleyen Akgün, 150 yıllık İETT tarihinde
şoför olarak çalışan tek çift olmanın guru-
runu yaşıyor.

Büyük bir hayalimdi

İki çocuk annesi olan Sevinç Akgün (47)
meslek seçiminde babasının çok etkili ol-
duğunu belirterek, "Bizim hikayemiz
biraz eskiye dayanıyor. Babam İETT'den
emekli, 30 yıl kadar çalıştı. İşini severek
yapıyordu. İşine aşık bir insandı, çok
gurur duyuyordum babamla. Benim de
büyük araçlara karşı bir ilgim vardı.
Eşim evlendikten bir yıl sonra İETT'ye
girdi. Benim ve babamın bu tutkusu onu
da etkiledi. İETT'ye girmek çok büyük
bir hayalimdi. Eşim bana bu konuda çok
destek oldu. İki sene önce ilk göreve baş-
ladığımda çok şaşırıyorlardı. Bazı yolcu-
lar otobüse binip binmeme konusunda
kararsız kalıyorlardı. Önyargılı davranı-
yorlardı. Ancak şu an herkes kabullendi
ve çok eskiden beri kadınlar otobüs kul-
lanıyormuş gibi bir havayla selam verip
geçiyorlar. Yolcularımızla iletişimimiz
çok güzel. Trafikte de yol vererek kolaylık
sağlıyorlar bize. Bir sıkıntı yaşamıyorum.
Herkes her şeyi kabullenmiş görünüyor.
Erkekler gibi bizim de iki kolumuz ve ba-
cağımız var. Erkek mesleği değil sonuçta.
Bu işi çok severek yapıyorum. Eşimle
partner olarak çalışıyoruz. Bence aynı işi
yapmak çok daha iyi. Çünkü aynı şeyi
görüp aynı şeyi konuşabiliyoruz. 150 yıl-

lık İETT tarihinde şoför olarak çalışan
tek çift biziz. Bu da çok büyük gurur ve-
riyor. İnşallah çoğalırız" dedi.

Gerçekten gurur verici

Kadınların imkan tanındığında her işte
başarılı olabileceğini söyleyen Mehmet
Akgün (50) ise "Eşim iki yıl önce
İETT'ye müracaat etti. Evlendiğimizden
beri en büyük hayali büyük araba kul-
lanmaktı. Şu anda iki yıldır beraber çalı-
şıyoruz. Gerçekten gurur verici. Çift
olarak çalışmamız İETT'nin 150 yıllık

tarihinde bir ilk. Eşimle gurur duyuyo-
rum. 23 yıldır İETT şoförüyüm. Eşimin
de hayali gerçek oldu. Şu an beraber
güzel bir şekilde çalışıyoruz. Kadınların
imkan tanınırsa başaramayacakları hiç-
bir şey yok. Eşimle gurur duyuyorum.
Özellikle körüklü otobüs kullanması
beni çok gururlandırıyor. Beykoz yo-
lunda büyük otobüs kullanmak gerçek-
ten çok zor" dedi.

3 sene şoförlük yaptım

"Ikarus" adı verilen eski İETT aracını

kullanan ilk şoförlerden biri olan Sevinç
Akgün'ün babası Ahmet Engin Muslu
(77) ise şunları söyledi: "1980 senesinde
Macaristan'a ikarusları almak için git-
tim. İkaruslar bizim onayımızla geldi.
Bu yüzden çok mutluyum. 3 sene şoför-
lük yaptım. Geri kalan yılları garaj amiri
olarak geçirdim. Kızıma da bu mesleği
aşıladığım için çok mutluyum. Bayram-
larda bile İETT'de çalışırdım. Şu anda
evim olmasa otobüste yatabilirim. Oto-
büs benim 5'inci çocuğum olabilir."
DHA

IETT TARIHINDE
TEK CIFT BIZIZ!

Yangına karşı uygulamalı eğitim
Esenyurt Belediyesi’nin ‘Yangın Kurtarma’ servisinde görevli personeller, İBB İtfaiyesi’nden yangına karşı teorik ve uygulamalı
eğitim aldı. Ekipler, Zabıta Müdürlüğünün bahçesinde gerçekleştirilen yangın tatbikatı ile eğitimlerini tamamladı

Esenyurt Belediyesi’nin afet-
lere karşı hazırlıkları devam
ediyor. Esenyurt Belediye Baş-

kanı Kemal Deniz Bozkurt’un talima-
tıyla, ‘Mahalle Afet Gönüllüleri’ projesi
başlamıştı. Esenyurt’ta meydana gelebi-
lecek tüm doğal afetlere karşı hazırlıkla-
rına devam Zabıta Müdürlüğü
bünyesindeki Sivil Savunma Amirliği,
Yangın Kurtarma servisinde görevli per-
soneller, olası yangınlara karşı eğitimler
aldı. Ekipler, İtfaiye Daire Başkanlığı eğit-
menleri tarafından verilen üç günlük teo-
rik ve uygulamalı eğitimlerini tamamladı.

Profesyonel yaklaşılacak

Eğitimlerin birinci ve ikinci günleri teorik,
üçüncü günü ise uygulamalı yapıldığını
aktaran Sivil Savunma Amirliği Personeli
Özgür Subaşı, eğitimlerin ardından yan-

gın servisinde görevli olan personellerin
yangına karşı daha bilinçli ve profesyonel
yaklaşacaklarını ifade etti. Subaşı,  “Bu
eğitimlerde; olası bir yangında doğru
müdahale tarzları nelerdir, yangına karşı
ne tedbirler alınır, yangın meydana gel-
diği zaman nasıl müdahale edilir. Bu ko-
nularda eğitim verildi. Üçüncü gün de
uygulamalı bir eğitim yapıldı. Uygula-
malı eğitimde de yangına nasıl yaklaşıla-
cağı; hangi açıdan, doğru duruş nasıldır,
bunlar anlatıldı. Uygulamalı eğitim de ta-
mamlandıktan sonra tamamlanmış
oldu. Ben inanıyorum ki eğitim alan per-
sonelimiz yangınlara daha bilinçli ve pro-
fesyonel olarak yaklaşacak” diye
konuştu.

3 gün devam etti

İBB İstanbul İtfaiyesi Eğitim Merke-

zi’nde görevli Serkan Duman, Bu tarz
eğitimleri düzenlerken amaçlarının; va-
tandaşları, olası bir yangın ile karşı kar-
şıya kaldıklarında ilk müdahaleyi
yapabilecekleri seviye getirmek olduğunu
söyledi. Duman, “Burada Esenyurt Bele-
diyesi personeli ile üç günlük bir eğitimi-
miz oldu. İlk gün yangın bilgisi ile
başladık, ardından LPG ve doğal gaz bil-
gisi, yangın yerinde karşılaşabilecek tehli-
keler konusunu işledik. İkinci gün
söndürme maddeleri, güvenlik önlemleri
ve organizasyonlarla ilgili eğitimler ve-
rildi. Üçüncü gün ise hocalarımızla bera-
ber tatbikat ile eğitimimizi sonlandırıp
elimizden gelen bilgiyi aktardık. İnşallah
hiçbir zaman böyle olaylarla karşılaş-
mazlar ama karşılaşırlarsa da nasıl hare-
ket etmeleri gerektiğinin bilgisini verdik”
ifadelerini kullandı.

Bağcılar Belediyesi, üniversiteye
kayıt yaptıran öğrencilere sosyal
destek yardımı yapıyor. Devlet
veya özel üniversitelerin ön lisans
ve lisans programlarında örgün
eğitime bu sene yerleşen her
gence bin TL verilecek

Belediyeden
eğitim yardımı 

720 ÖĞRENCİYE 8 AYLIK EĞİTİM

Bağcılar Belediyesi, yarınlarımıza şekil
verecek olan geleceğimizin teminatı üni-
versiteli gençlere destek sağlamak ama-

cıyla bir projeyi daha hayata geçirdi. Bu amaçla bu
yıl üniversiteye kayıt yaptıran ilçe sakini gençlere bin
TL eğitim yardımı verilecek. Devlet veya özel üni-
versiteleri kazanmış ön lisans veya lisans program-
larında örgün öğretime yerleşen öğrenciler başvuru
yaparak destekten yararlanabilecek. Öğrenciler,
www.bagcilar.bel.tr internet sitesine girerek ÖSYM
Yerleştirme Sonuç Belgesi ve Okul Kayıt Belgesi’ni
yükledikten sonra Sosyal Destek Yardımı’na başvu-
rabiliyor.  Başvurusu kabul edilen öğrencilerin he-
saplarına bin TL yatırılacak.

Gençlerle gurur duyuyoruz

Ailelerin eğitim yüklerini bir nebze hafifletmek iste-
diklerini söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Lok-
man Çağırıcı, "Bilgi Evlerimizden Gençlik
Merkezimize kadar kurduğumuz çok sayıda tesis-
lerle ilçemizdeki gençlere verdiğimiz eğitim deste-
ğini ek bir hizmetle sürdürüyoruz. Yarının önemli
noktalarında yer alacağına inandığımız üniversite
öğrencilerimize imkanlarımız ölçüsünde yardımcı
olmaya çalışıyoruz. Gençlere inanıyoruz ve onlarla
gurur duyuyoruz. Bundan sonraki eğitim hayatla-
rında başarılar diliyorum" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi
(İBB), bilim ve teknolojide dışa
bağımlığın azaltılmasına, tek-

nolojiyi üreten ve geliştiren bireylerin yetiş-
mesine katkı sağlamak amacıyla Teknoloji
Atölyelerini hayata geçiriyor. İBB Gençlik
ve Spor Müdürlüğü bünyesinde Boğaziçi
Üniversitesi iş birliğiyle başlayacak eğitim-
ler, ilk etapta Bakırköy, Beyoğlu, Esenyurt,
Fatih, Ümraniye ve Tuzla’da açılacak Tek-
noloji Atölyelerinde başlayacak.

3 bin 500 başvuru yapıldı

İlkokul düzeyinden 4’üncü ve 5’inci sınıf
öğrencilerinin, ortaokul düzeyinden 6’ıncı

ve 7’inci sınıf öğrencilerinin, lise düzeyin-
den ise 9’uncu ve 10’uncu sınıf öğrencileri-
nin katılabileceği İBB Teknoloji Atölyeleri
sınavı için 3 bin 500 kişi başvuru yaptı. Sı-
navlar, İBB’nin Fatih Spor Kompleksi, Sul-
tangazi Hamza Yerlikaya Spor Kompleksi,
Kartal Hasan Doğan Spor Kompleksi ile
Ümraniye Haldun Alagaş Spor Komplek-
si’nde yapıldı. 

Web’den duyurulacak

Her salonda üç grup halinde ve Covid ön-
lemleri altında yapılan sınavın içerikleri
İBB’nin Teknoloji Atölyeleri’nde iş birliği
yaptığı Boğaziçi Üniversitesi tarafından

hazırlandı. İki aşamalı olarak düzenlenen
sınavın ilk bölümünde öğrenciler Mate-
matik, Türkçe ve Fen sorularına cevap
verdi. İkinci bölüm ise öğrencilerin prob-
lem çözme becerilerine ve algoritma konu-
larına yönelik oldu. İBB Teknoloji
Atölyeleri’ne sınavda başarılı olan 720 öğ-
renci kabul edilecek. Sınavda başarılı
olanlar ise teklonoji atolyeleri.ibb.istanbul
WEB adresinde duyurulacak.

Ekimde başlıyor

Atölyelerdeki eğitimler, ekim ayında baş-
layacak. İlkokul 4’üncü ve 5’inci sınıfların
eğitimleri “Bilgisayarsız Bilgisayar Bilimi

Etkinlikleri, Bilgisayar Oyunu Tasarımı ve
Geliştirme, Grafik Tasarım ve Üretim”
konulularında yapılacak ve dört ay süre-
cek. İki dönem şeklinde ve sekiz ay süre-
cek olan 6’ıncı, 7’inci, 9’uncu ve 10’uncu
sınıf öğrencilerinin eğitimleri ise “Prog-
ramlama ve Kodlama, Mobil Uygulama
Geliştirme, Grafik Tasarım, Yapak Zeka,
Robotik Uygulamaları, Proje Geliştirme”
konularını içerecek.

Birçok haktan 
mahrumsunuz!

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yük-
sel, İtfaiye Haftası sebebiyle İstanbul
Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İstanbul

İtfaiyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kartal İtfaiye
İstasyonu'nu ziyaret etti. Ziyaret sırasında İstan-
bul İtfaiyesi Anadolu Yakası Müdür Yardımcısı Ali
Necdet Sarıbal ve Kartal İtfaiyesi Grup Amiri
Kenan Güler hazır bulunurken; Başkan Yüksel'e
Başkan Yardımcıları ve birim müdürleri eşlik etti.
İtfaiyecilere seslenen Yüksel, "İtfaiyecileri sadece
bir felaket anında hatırlamamalıyız, itfaiyecilik çok
kutsal bir görevdir; ancak itfaiyeciler meslek statü-
sünde olmadıkları için birçok haktan mahrum bı-
rakılmıştır. Bu nedenle itfaiyecilik bir meslek
olmalıdır ve itfaiyecilerimiz haklarına kavuşturul-
malıdır" dedi.

Bizim için çok değerli

Daha sonra Başkan Gökhan Yüksel ve beraberin-
dekiler, itfaiye istasyonunu gezerek amirlerden is-
tasyon ile ilgili bilgi aldı. Ziyaretin sonunda
Başkan Gökhan Yüksel tarafından İstanbul İtfai-
yesi Anadolu Yakası Müdür Yardımcısı Ali Necdet
Sarıbal ve Kartal İtfaiyesi Grup Amiri Kenan Gü-
ler'e İtfaiye Haftası nedeniyle tüm itfaiyeciler adına
çiçek takdim edildi. Ziyaret ile ilgili bir açıklama
yapan Başkan Yüksel, "İtfaiye Haftası sebebiyle
Kartal İtfaiye İstasyonumuzu ziyaret ettik. Köklü
geçmişi, can güvenliğimiz için yaptıkları fedakârca
çalışmaları ve doğa için verdikleri mücadeleler ile
itfaiyecilerimiz bizim için çok değerli. Tüm itfaiye-
cilerimizin İtfaiye Haftası'nı kutluyorum." dedi.

İstanbul'da Sevinç ve Mehmet Akgün çifti aynı İETT hattında şoförlük yapıyor. İETT'de 2 yıldır görev yapan Sevinç Akgün,
"Eşimle partner olarak çalışıyoruz. Bence aynı işi yapmak çok daha iyi, çünkü aynı şeyi görüp aynı şeyi konuşabiliyoruz.
150 yıllık İETT tarihinde şoför olarak çalışan tek çift biziz, inşallah çoğalırız" açıklamalarında bulundu

Boğaziçi Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen İBB Teknoloji Atölyeleri, çocuk ve gençlere
yönelik teknoloji üretimi eğitimleri vermeye hazırlanıyor. 3 bin 500 öğrencinin
katılımıyla yapılan sınavda başarılı 720 öğrenci, 8 ay sürecek eğitimlere katılacak

Kadınların imkan tanındığında her işte başarılı olabileceğini söyleyen Mehmet Akgün ise "Eşim iki yıl önce İETT'ye müracaat etti. Evlendiği-
mizden beri en büyük hayali büyük araba kullanmaktı. Şu anda iki yıldır beraber çalışıyoruz. Gerçekten gurur verici ifadelerini kullandı.
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Damga'ya konuşan Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, 2 yıl içinde yaptıklarını
ve yapacaklarını anlattı. Çebi, "Küçükçekmece, çocukların sokaklarda daha özgürce 
hareket edebildiği, betona değil yeşile yatırımın yapıldığı, her mahalleye eşit seviyede
hizmetin gittiği, çağdaş, hak ettiği güzellikleri yaşayan, gelişen bir ilçe olacak" dedi

7 92 bin 821 nüfusu ile İs-
tanbul’un ikinci, Türki-
ye’nin sekizinci en

kalabalık ilçesi olan Küçükçek-
mece, Anadolu’nun çok kültürlü,
çok renkli yapısına cömertçe ev
sahipligĭ yapıyor.  İlçe 21 mahal-
lesi ile Türkiye’nin aynası konu-
munda. Belediye Başkanı Kemal

Çebi, "Geleceğe güvenle bakabilen, mutlu in-
sanların yaşadığı modern ve yaşanabilir kent
olma, Küçükçekmece için gerçek bir vizyon ta-
nımıdır. Farklılıklarımızı zenginlik bilerek, bera-
ber yaşama kültürünün içselleştiği bir
Küçükçekmece olmayı önceliyoruz. İşte bu ide-
alle yurttaşlarımızın yaşam tarzlarına, değerle-
rine ve kimliklerine saygı duyarak ve kimseleri
ötekileştirmeden, hoşgörülü bir yerel yönetim
anlayışıyla çalışıyoruz" diyor. 

n2019 yerel seçimleri sonrasında Kemal Çebi
döneminde, aradan geçen iki yılı aşkın sürede
Küçükçekmece Belediyesi’nde ne gibi 
değişiklikler yaşandı?
Göreve geldiğimiz günden bu yana kentte ada-
let, eşitlik ve kente saygı kavramlarının hakim
olduğu bir Küçükçekmece hayalimiz var. Kü-
çükçekmece’de büyük bir aileyiz ve bu ailenin
tüm fertlerine ulaşma çabasındayız. Önce çalı-
şanlarımızın yüzü gülsün istedik. Küçükçek-
meceli komşularımıza hizmet eden mesai
arkadaşlarımızın maaşlarında ve sosyal hakla-
rında iyileşmeye gittik. Mesai arkadaşlarımızla
ve sendikamız ile toplantılar yaparak onların

talep ve önerileri dinledik. Mesai arkadaşları-
mız neredeyse hepsi sendika üyesi olup toplu
sözleşme imzalanmış ve şuan belediyemizde
asgari ücret net 3 bin 500 liradır. Belediyemiz
bünyesinde çalışan memurlar ile de toplu söz-
leşme imzalanmıştır. Bin TL olan Sosyal
Denge önce bin 500 TL’ye sonra bin 700 TL’ye
çıkarılmış ve yılda 5 kere ikramiye verilecektir.

nVaatleriniz arasında bulunmamasına rağmen
‘kervan yolda dizilir’ varsayımından yola çıkar-
sak, faaliyete geçirdiğiniz hizmetler nelerdir?
Ben 54 yıllık Küçükçekmeceliyim. Küçükçek-
mece’nin her sokağını biliyorum. Küçükçeme-
ce’nin her sorununu da Küçükçekmecelilerin
her talebini de iyi biliyorum. Seçim kampanya-
mızda Küçükçekmece’nin mevcut sorunlarına
çözüm önerileri, çözüm projeleri hazırladık.
Sosyaldemokrat Halkçı Parti ve Cumhuriyet
Halk Partisi’inde 9 yıl ilçe yöneticiliği, dört
dönem Küçükçekmece CHP İlçe Başkanlığı
görevinde bulundum. Ben vaadlerimi hazırlar-
ken ‘kervan yoldan dizilir’ diyerek değil de Kü-
çükçekmece’nin sorunlarını göz önünde
bulundurarak çözüm önerilerimiz ile yola çık-
tık. Acil çözülmesi gereken çok fazla sorun var
Küçükçekmece’de. Planlı bir çalışma ve dene-
yimli ekiplerle hiçbiri çözümsüz değil. Tüm
ekibimle birlikte sorunların çözümü için bir-
likte projeler ürettik, birlikte çalıştık, çalışıyoruz
da.  Yerel yönetimlerin sosyal adaleti sağlayıcı,
toplumcu, esi̧tlikçi bir belediyecilik anlayısı̧yla
ele alınması, halkın siyasete demokratik katılı-
mının olanaklarının yerelde olusţurulması,

çogŭlcu yerel yönetim anlayısı̧nın öncü ilkeleri
olarak tanımlanmaktadır.  Çocukların sokak-
larda daha özgürce hareket edebildiği, betona
değil yeşile yatırımın yapıldığı, her mahalleye
eşit seviyede hizmetin gittiği, çağdaş, hak ettiği
güzellikleri yaşayan, gelişen bir ilçe olacak. Ka-
dınların erkekler ile birlikte kentsel yaşamın
tüm alanlarında eşit bir biçimde yer alacağı,
yaşabileceği bir ilçe olacak. Çocukların, genç-
lerin, yaşlıların ve engellilerin daha çok hayatın
içinde olduğu, en önemlisi birlikte yönettiğimiz
Küçükçekmece'yi hep birlikte göreceğiz. Bizim
en büyük projemiz mutlu bir Küçükçekmece
yaratmak. Bunu da hep birlikte yapacağız.
Çünkü Küçükçekmece ruhu olan bir ilçedir,
tüm renkleri, Anadolu’nun tüm lezzetlerini
aynı sofrada toplayan bir ilçedir. Küçükçek-
mece bir hayattır.

nKüçükçekmece Belediyesi olarak en çok hangi
anlamda halktan şikayet alıyorsunuz ve bu şika-
yetlere geri dönüşünüz, cevap verişiniz, çözüm
buluşunuz hangi oranda gerçekleşiyor?
Küçükçekmeceli komşularımızın talep ve öne-
rileri bize ilettikleri 4 ayrı mecra bulunmakta-
dır. Bunlar; Çağrı Merkezi, İletişim Merkezi,
Saha Çözüm Merkezi ve Sosyal Medya. Bize
iletilen talep ve öneriler LKYS(Livatech Kent
Yönetim Sistemi) dediğimiz sisteme girilmekte
ve sorun çözülmeden sistem kapatılamamak-
tadır. Komşularımızdan gelen talep ve öneriler
müdürlük bazlı olarak aylık olarak raporlan-
maktadır. Ayrıca talep ve öneride bulunan
yurttaşlarımızın geri aranmakta sorunun çözü-

lüp çözülmediği teyit edilmektedir.
Talep ve şikayetlerin, kentin ihtiyaç
önceliğine ve yapım hızına göre de-
ğişen bir tamamlanma süreci olu-
yor. Sosyal yardım hizmetlerinin
alanına giren bir talep oldu-
ğunda geri dönüşümüz 1 saati
geçmemektedir, çözümü için
de aynı gün aksiyon alıyoruz.
Fen işleri gibi daha çok zaman
gerektiren taleplerde ise işin
niteliğine göre zaman planla-
ması yapılıyor.  Yukarıda da
söylediğim gibi tüm talep ve
şikayetler dijital ortama giril-
diği ve sonrasında takibi ya-
pıldığı için haftalık ve aylık
aldığımız raporlar ile hangi iş
ne aşamada, ne kadar sürede
geri dönüş yapılmış görebiliyor,
herhangi bir aksama ya da işin
uzamasında müdahale edebiliyo-
ruz. 

nSize göre Küçükçekmece’nin en
önemli üç sorunu neleredir ve bu so-
runlar için Kemal Çebi neler yapıyor
veya yapmayı düşünüyor?
İstihdam… İşsizlik ilçemizin en önemli so-
runların başından geliyor. İstanbul Büyükşehir
Belediyemiz ile birlikte açtığımız İstihdam ofisi-
miz binlerce iş arayan komşumuza iş imkanı
sağlıyor. Deprem ve kentsel dönüşüm… Kü-
çükçekmece 1. derece deprem bölgesi ile 2. de-
rece deprem bölgesi içerisinde yer alıyor. Bu
sebeple Küçükçekmece’de kentsel dönüşüme
hızlıca başladık. Özellikle Kanarya Mahalle-
mizde yıllardır bekleyen kentsel dönüşümü pro-
jesini İstanbul Büyükşehir Belediyemiz ile
başladık. 2019-2020 yılları arasında hak sahibi
komşularımızla varılan anlaşmalar çerçeve-
sinde konut ve işyerleri yeniden yapılacak. Alt-
yapısı ve üstyapısı ile nitelikli, çağdaş
standartlarda yaşanabilir bir alan oluşturmak
için İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki KİP-
TAŞ ile imzaladık.  Yeşil alan sorunu çok büyük.
Yeşil yok edildi. Küçükçekmece’de insanlar
adeta beton yığınlarının içinde yaşıyor. Bizim
gençliğimiz daha iyi bir gençlikti çünkü toprağa
basıyorduk. Şu anda çocuklarımızın toprağa ba-
sacakları yer kalmadı. Kişi başı yeşil alan Avrupa
ülkelerinde ortalama 11 metrekaredir. Dünya or-
talaması ise 8 metrekare. İstanbul ortalaması ise
2.5 metrekare. Küçükçekmece’de kişi başına
düşen yeşil alan bundan 4 seçim önceye gittiği-
nizde 6 metrekareydi. Bu rakam 1.1 metrekareye
inmiş. Önümüzdeki 5 yıl içinde dünya ortalama-
sına yakın bir seviyeye çıkarmayı hedefliyoruz.
Betondan uzak, yeşili bol bir ilçemiz olacak.
Çağdaş yaşayacağız. Sadece Küçükçekme-
ce’nin değil, tüm dünyayı tehdit eden iklim krizi
önemli bir sorundur. Kentler, sadece bu soru-
nun değil, aynı zamanda çözümün bir parçası-
dır. Yerel iklim politikalarının izlenmesi sadece
iklim değişikliği sorunlarıyla mücadele etmekle
kalmayıp aynı zamanda kentsel hava kirliliğinin
azaltılması, halk sağlığının korunması, trafik sı-
kışıklığının önlenmesi, enerji güvenliğinin sağ-
lanması vb. birçok kentsel faydanın ortaya
çıkmasına sebebiyet verecektir. İklim değişikliği
gibi karmaşık sorunlar yumağını çözmek yerel
yönetimler gibi tek bir yönetim kademesinin
veya biriminin tek başına çözebileceği türden
yapılandırılmış (teknik) sorunlar değildir. Kaldı
ki yerel yönetimler iklim değişikliği ile mücade-
lede bilgi eksikliği, kurumsal kapasite yetersiz-
liği, mali kaynak yetersizliği gibi bir sürü
sorunla karşı karşıyadır. Uygulamada kentlerin
iklim değişikliği konusunda tutarlı bir politika
izlemesinin önünde birçok engel olsa da bu ko-
nuyu aklımızdan çıkarmıyor, projelerimizi ha-
yata geçirirken böylesi büyük bir soruna
kayıtsız kalmıyoruz. Bunun yanında Küçükçek-
mece’nin doğal zenginliklerini korumak ve or-
taya çıkarmak amacıyla Küçükçekmece
–Kuşların Evi kitabını hazırladık. 304 sayfalık

bir prestij kitap olarak raflarda yerini alan Kü-
çükçekmece- Kuşların Evi, ilçenin en büyük
zenginliklerinden olan Küçükçekmece Gö-
lü’nde yaşayan 166 kuş türünü kelimelerin ya-
nında fotoğraflarla da tanıtıyor. Araştırmacılar,
gezginler ve doğa kâşifleri için bir rehber özel-
liği taşıyan kitapta, farklı mevsimlerde ilçede
görülen kuşlara dair ayırt edici özellikler yer alı-
yor. Bu özel çalışmanın ardından göl çevre-
sinde Kuş Gözlem Evi kurarak, nesli
tükenmekte olan canlıların yaşatılmasına ve
kuş turizmine katkı sağlamayı hedefliyoruz.
Küçükçekmece Gölü sahilinin ve tüm yeşil
alanlarının tertemiz ve nitelikli peyzaja sahip
yaşam ortamlarına dönüşerek Küçükçekmece-
linin ailece vakit geçirebileceği, hafta sonlarına
mutluluk katan ortak alanlar olabilmesi için
projeler geliştiriyoruz

nİBB ile uyum içerisinde çalışıyor musunuz?
İBB’nin Küçükçekmece’ye ne gibi hizmetleri oldu?
İstanbul Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte koor-
dineli bir şekilde çalışıyoruz. Alt yapı çalışmaları,
ana arter çalışmaları İstanbul Büyükşehir Beledi-
yemiz tarafından yapılmakta. Cennet Kapalı
Pazar Alanımızın çalışmaları İstanbul Büyükşe-
hir Belediyemiz tarafından devam etmekte. Tev-
fikbey Kapalı Pazar alanımızın eksiklikleri yine
İstanbul Büyükşehir Belediyemiz tarafından gi-
derildi. İlçemizde bulunan Bölgesel İstihdam
Ofisi küçükçekmeceli komşularımız için büyük
bir iş imkanı.  Sık sık taşkınlara sebep olan Aya-
mama Deresi’nin ıslah çalışmaları İstanbul Bü-
yükşehir Belediyesi tarafından yapılmakta.
Derenin ıslahı, çevresinin ise yeşil alan, yürüyüş
ve bisiklet yolları çalışması tamamlanarak kom-
şularımıza kazandırılacak. Kanarya Mahallesi
Kentsel Dönüşüm projesi yine İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi  ortaklığı ile başladı.

MEHMET
MERT

SÖYLEŞİ

EN BÜYÜK SORUN İŞSİZLİK
Göreve talip olduğunuzda vaat edip de şimdiye kadar yaptığınız hizmetler nelerdir?
Gündüz Çocuk Bakımevleri… Bir tane bile
Gündüz Çocuk Bakımevi bulunmayan ilçemi-
zin her mahallesi için bir bakımevi sözünü ver-
dim. Şuan 6 mahallemizde bakımevlerimiz
hizmet verirken, Tevfikbey-Kartaltepe ve Ata-
türk Mahallesi Gündüz Çocuk Bakımevi’ni kısa
sürede hizmete açacağız. Diğer bakımevleri-
mizde çalışmalarımız devam ediyor.

Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon
Merkezi… Küçükçekemce’de hiç bir canlı sa-
hipsiz kalmayacak dedik ve  Sokak Hayvanları
Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi’ni hayata
geçirdik.  2 bin metrekare kapalı alan, 6 bin
metrekare açık alan olmak üzere toplam 8 bin
metrekare alan üzerine kurulmuş olan merke-
mizim  idari bina, hastane bölümü (2 operas-
yon odası, 2 muayene odası, görüntüleme
odası, laboratuvar, eczane), kedi bakım üni-
tesi(250 kapasiteli) köpek yaşam alanı (100
kapasiteli), engelli kedi yaşam alanı (60 kap-
asiteli), kanatlı yaşam alanından oluşmakta-
dır. Küçükçekmeceli komşularımıza açık olan
merkezimize yurttaşlar gelerek can dostları-
mızı sahiplenebilirler. Hayatı birlikte paylaştı-
ğımız can dostlarımız için 3 yeni Pati Parkı’nın
hizmete soktuk.

İstihdam… Türkiye’nin en önemli sorunların-
dan biri olan işsizlik doğal olarak Küçükçek-
mece’nin de bir sorunu. İstanbul
Büyükşehir Belediyemiz ile bera-
ber Bölgesel İstihdam Bürosu-
nu’nun açılışını göreve geldiğimiz
ilk gün gerçekleştirdik ve şuan
binlerce komşumuz için iş kapısı
durumunda. Ayrıca sosyal Yardım
İşleri Müdürlüğümüze bağlı İstih-
dam ve Kariyer Merkezimiz de be-
lediyemize iş başvurusunda
bulunan komşularımız için gerekli
çalışmaları yapmaktadır.

Sosyal yardım… Sosyal yardımları iki katına
çıkardık. Mevcut aşevimizin kapasitesini artır-
mak için yeni aşevimizi hizmete açtık. İhtiyacı
olan komşularımız için 3 öğün sıcak yemeği
evlerine kadar götürdük tabii bunları yapar-
ken kimseyi rencide etmedik. Yardımda bulun-
duğumuz hiç bir komşumuzun bir fotoğrafını
hiç bir yerde bulamazsınız, doğru olan da bu
zaten. Sıcak yemeğin dışında gıda kolisi, kıya-
fet, beyaz eşya yardımı ve gıda bankamız ile
beraber yaş sebze ve meyve yardımlarımız
devam etmektedir. Özellikle pandemi döne-
minde yoğun gıda kolisi talebinde büyük bir
artış yaşandı. Sadece bir kere olmak üzere
koli isteyen her komşumuza kolisini ulaştırdık.
Her mahallemizin başka ihtiyaçları bulunmak-
tadır. Yeşilova Mahallemizin sağlık ocağı çok
eski ve sağlık açısından elverişli değildi.
Hemen gerekli çalışmaları yaptık ve şuan Ye-
şilova Mahallesi Sağlık Ocağı ve Muhtarlık Bi-
namız bitmek üzere. Atakent Mahallemizde
kapalı pazar alanı bulunmamaktaydı ve bu
komşularımız için bir ihtiyaçtı. Şuan Atakent
Açık Pazar Alanı inşaatımızın çalışmaları tüm
hızıyla devam ediyor.

Kentsel dönüşüm…. 1. derece deprem bölgesi
ile 2. derece deprem bölgesi içerisinde yer
alan Küçükçekmece’nin en riskli yerlerinden
olan Kanarya Mahallesi’ndeki kentsel dönü-

şüm projesini İstanbul Büyükşehir Belediyemiz
ile başladık. 2019-2020 yılları arasında hak
sahibi komşularımızla varılan anlaşmalar çer-
çevesinde konut ve işyerleri yeniden yapıla-
cak. Altyapısı ve üstyapısı ile nitelikli, çağdaş
standartlarda yaşanabilir bir alan oluşturmak
için İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki
KİPTAŞ ile imzalanacak bu protokolle bölgede
çözüme dönük büyük bir adım atılmış olacak.

Espor Merkezi... Dünyada ve Türkiye’de hızla
gelişen espora gençlerimizin adım atması için
hayata geçirdiğimiz merkezimizde gençler
alacakları eğitimle turnuvaya katılarak ülke-
mizi uluslararası arenada temsil edebilecekler.
Onlara kendilerini kanıtlamak için iyi bir fırsat
yaratırken, ailelerini de unutmadık. Oyuncu-
lara eğitimler verilecek, psikolog ve diyetis-
yenler ile kontrol altında olacaklar. Gençlere
özel, bağımsız bir merkez olarak tasarlanan
Espor Tesisi’nde 40 kursiyerden oluşan her bir
grup, 28 saat sürecek olan Espor Akademi
eğitimine tabi tutularak, eğitim sonunda 'Ga-
meing Sertifikası' almaya hak kazanacak.
Profesyonel koçlar öğrencilere MOBA ve FPS
kategorilerinde koçluk yapacak. Tesisin; espor
oyuncularının yetiştirileceği, ulusal ve uluslar-
arası turnuvalar ile gençlerin espora profesyo-
nel olarak adım atma fırsatı yakalayacağı bir
merkez olması hedefleniyor. 

Yeni parklar, yeni yeşil alanlar… Kü-
çükçekmece’nin çehresini betondan
yeşile çevirmek, Küçükçekmecelileri
de daha düzenli, daha modern park-
larda, bahçelerde buluşturmak için
çalışmalara devam ediyoruz. 10 yeni
park kazandırarak, 17 parkı da yeni-
ledi. Küçükçekmece’de toplamda
51.654 m2 alan, yeşil alan olarak
revize edilirken, 16.984 m2 alan da
park olarak kazandırıldı. 
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Geride bıraktığınız görev sürenizin çoğu
pandemi ortamında geçti. Bu süreci nasıl

organize ettiniz? Küçükçekmece’nin 
pandemi karnesi nasıl gerçekleşti?

2020 hepimize hafızalarımızdan silinmeyecek bir yıl yaşattı.
Covid-19 salgını ile milletçe ve tüm insanlık olarak gözle
göremediğimiz ve sınırlarını kestiremediğimiz bir mücadele-
nin içine girdik. Kentlerin değişiminde ve yeniden inşasında
önemli salgın hastalıkların ve kentli yaşamını derinden etki-
leyen buluşların etkisi biliniyor. Pandemi süreci, kentsel ya-
pılanma anlamında yeniden bir yapılanmaya ihtiyacımız
olduğunun net mesajını verdi. Demem o ki gelecekte ‘pan-
demi şehirciliği’ önem kazanabilir.  Covid -19 süreci, kalıcı
olarak ise insanların sosyal mesafeyi koruma dürtüsünü
geleceğe miras bırakacak gibi gözüküyor. Özellikle ofis dı-
şında daha esnek ve akıllı çalışma sistemlerinin hayata
geçmesi, üretim sektöründe otomasyonun çok daha
fazla önem kazanması örnek verilebilir. Yaşama alanı
seçiminde kent içindeki yoğun konut alanları yerine
daha çok kent çevresindeki müstakil ve yalıtılmış

konut çevrelerinin ön plana çıkabilir.  Normallerimiz
yerini yeni normallere bırakırken, dayanışma ve

yardımlaşmanın ne denli yaşamsal olduğunu
bir kez daha deneyimledik. Özellikle nüfusun

yoğun olduğu kentsel alanlarda etkisini
daha fazla gösterdi. Kentsel ölçekte,

vatandaşa en yakın hizmet sun-
makla yükümlü olan yerel yö-

netimlerin misyonu salgın
sürecinde daha da

önem kazandı. 

İLÇEMİZ
FARKLI 
OLACAK
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EV KIRALARINA 
YUZDE 100 ZAM
Türkiye geneli yıllık konut fiyat artışı satılık konutta yüzde 31, kiralık konutta ise yüzde 33 oldu. Yıllık satılık fiyat
değişimi sıralamasında yüzde 40 artışta İstanbul başı çekti ve yıllık kiralık fiyat değişimi ise yüzde 105’e ulaştı

E mlakjet, 400 bine ulaşan satılık
ve kiralık emlak ilanından olu-
şan bir veri tabanında gerçekle-

şen hareketler doğrultusunda
hazırladığı Ağustos 2021 emlak verile-
rini yayınladı. TÜİK verilerine göre
Ocak-Ağustos arasında konut satışları
geçen yılın aynı dönemine göre yüzde
22 azalırken, konut fiyatları ise yüzde
30’ün üzerinde yükseldi. Emlakjet veri-
lerine göre ise konut arayanların yakla-
şık yarısını kiralık arayanlar oluşturdu.
Bu oran 2020 genelinde yüzde 63 satı-
lık yüzde 37 kiralıktı. Diğer yandan,
yüz yüze eğitim kararının açıklanması
ve şehre dönüş ile birlikte konut talebi
canlanırken, Türkiye geneli yıllık konut
fiyat artışı satılık konutta yüzde 31, ki-
ralık konutta ise yüzde 33 oldu. Yıllık
satılık fiyat değişimi sıralamasında
yüzde 40 artışta İstanbul başı çekti ve
yıllık kiralık fiyat değişimi ise yüzde
105’e ulaştı.

Ağustos ayında arttı

TÜİK verilerine göre Türkiye gene-
linde konut satışları ağustos ayında bir
önceki aya göre yüzde 31 artarak 141
bin 400 olurken, satışlar geçen yılın
aynı ayına göre yüzde 17 azaldı. Ocak-
Ağustos dönemine bakıldığında ise
konut satışları geçen yılın aynı döne-
mine göre yüzde 22 düşüş gösterdi.
Okula dönüş dönemi ve yükselmeye
devam eden konut fiyatları etkisi ile ki-
ralıklara artan talep satılıklara artan
talebin üzerinde artmaya devam eder-
ken, kiralık trendi ağustos ayında
yüzde 47 seviyesine geldi. Konut ara-
yanların yaklaşık yarısını kiralık ara-
yanlar oluştururken, bu oran 2020
genelinde yüzde 63 satılık ve yüzde 37
kiralık olarak sıralanıyordu. 

Evden çalışma oranı

Emlakjet her ay farklı bir konuyu özel
olarak araştırırken, ağustos ayında ça-
lışma düzenini mercek altına aldı. Em-
lakjet’in kullanıcıları arasında yaptığı
Şehre Dönüş Anketi’ne göre, çalışan-
ların üçte biri tamamen ofisten ça-
lışma düzenine sahipken, yüzde 28’i
çalışma düzenini kendisi belirleyebili-
yor. Tamamen evden çalışanların ve
hibrit çalışma düzenine sahip olanların
oranı ise toplamda yüzde 41 oldu. Ça-
lışanların üçte biri ise, işindeki çalışma
şartlarının değişimi nedeniyle başka bir
şehre taşınmayı düşünüyor. 

Şampiyon İstanbul

Ağustos ayında en çok konut araması
yapılan ilk beş il arasında İstanbul
yüzde 24 ile açık ara lider olurken, İs-
tanbul’a en yakın şehir yüzde 9 ile
İzmir oldu. İzmir’i ise Ankara (yüzde
8), Antalya (yüzde 5) ve Bursa (yüzde
4) takip etti. Diğer yandan İstanbul
aylık ve yıllık satılık ile aylık ve yıllık ki-
ralık fiyat değişimlerinde de birinciliği
elde etti. İstanbul’da aylık satılık fiyat
artışı yüzde 8 olurken, yıllık satılık fiyat
artışı ise yüzde 40 oldu. İstanbul’da
aylık kiralık fiyat artışı yüzde 33 olur-
ken, yıllık kiralık fiyat artışı ise geçen
yıla göre ikiye katlanarak yüzde 105
oldu. Fiyat değişimlerindeki sıralama
konut araması yapılan şehirler sırala-
ması ile aynı olurken, İzmir’de yıllık sa-
tılık fiyat artışı yüzde 32, yıllık kiralık
fiyat artışı ise yüzde 41 oldu. Yıllık satı-
lık fiyat artışı (yüzde 10) ve yıllık kiralık
fiyat artışı (yüzde 17) kriterlerinde ise
ilk beş şehir içinde Bursa en son sırada
yer aldı.

EmLAKJEt verilerine göre, ağustos
ayında da en çok konut araması yapılan
ilçe yine Konya’dan selçuklu olurken,
ikinci sırayı istanbul Beylikdüzü aldı.
Beylikdüzü’nü, Ankara’nın Çankaya, is-
tanbul’un sancaktepe ve yine Anka-
ra’nın Keçiören ilçeleri takip etti. Aylık
yüzde 24’lük ve yıllık yüzde 47’lik artışla,
satılık fiyat değişiminde Konya’nın sel-
çuklu ilçesi birinci sırada yer alırken, is-
tanbul’un Beylikdüzü ilçesi aylık yüzde 9 ve yıllık
yüzde 41 satılık fiyat değişimine ulaştı. En çok
konut aranan ilçeler arasında yer alan istan-
bul’un sancaktepe ilçesi ise yıllık kiralık fiyat de-
ğişiminde yüzde 109’luk artışla diğer ilçelere
fark attı. yıllık kiralık fiyat değişiminde sancakte-
pe’ye en yakın ilçe yüzde 67’lik artışla Anka-
ra’nın Keçiören ilçesi olurken, Keçiören’i yüzde
60’lık artışla Konya’nın selçuklu ilçesi izledi. Em-
lakjet verilerine göre ağustos ayında en yüksek
kira artış oranı görülen 10 ilçe arasında istan-
bul’dan 6 ilçe bulunurken, kira artışına göre ilçe-
ler ise şu şekilde sıralandı: Beşiktaş (istanbul),
mezitli (mersin), sarıyer (istanbul), Kadıköy (is-
tanbul), sancaktepe (istanbul), Çorlu (tekirdağ),
Bakırköy (istanbul), Bordum (muğla) Eyüpsultan
(istanbul) ve Fethiye (Antalya) 

Konuta talep artıyor

Ağustos ayı verilerini değerlendiren Emlakjet
CEO’su tolga idikat, ağustos ayında konut satış-
larının bir önceki aya göre yüzde 31 artarken
geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 17 geride
olduğunu belirtirken, “Düşüsün en önemli se-
bebi ipotekli satışlardaki yüzde 64 azalma olarak
görünüyor. Emlakjet’teki aramalarda bir önceki
aya göre yüzde 36 artış kaydettik. Bu artış, ko-
nuta talebin artarak devam ettiğinin göstergesi.
Ağustos ayındaki talep artışı içinde en büyük
artış oranı yüzde 50 ile 18-24 yaş arası kullanıcı-
larda. Öğrencilerin yüz yüze eğitime başlamasını

kapsayan Okula Dönüş ve pandemi
döneminde yazlık bölgelere akın eden
çalışanların büyük şehirlere dönmesi
anlamına gelen Şehre Dönüş de talebi
besleyen ana maddeler.” dedi.

Arz yetersizliği

Okula Dönüş Dönemi ve yaz mevsimi-
nin bitmesiyle çalışanların şehre dö-
nüşünün konut taleplerini artırdığını

belirten Emlakjet Prestige Plus Üyesi marka
Çekmeköy Gayrimenkul Danışmanlık yöneticisi
ismail Kaya ise, "Çekmeköy’de lüks, orta üst ve
orta segmente hitap eden geniş bir portföyü yö-
netiyoruz. Gayrimenkul sektöründe son dö-
nemde en büyük sıkıntı kiralık konutlardaki arz

yetersizliği. Öte yandan inşaat maliyetlerinde
rekor yükselmeler yeni konut üretimini durma
noktasına getirdi. Boş kalan ve genç bina sayıla-
cak 1-3 yaş arasındaki binalardaki satılık konut
değerleri geçtiğimiz yıla göre önemli oranda ar-
tarken, kiralardaki yıllık artış portföyümüzün yak-
laşık yüzde 30’unu oluşturuyor. satılıktaki fiyat
artışı, kiralık talebini daha yukarı taşıyarak kira-
lık piyasasındaki arz talep boşluğunu büyüttü. Ki-
ralıklardaki arz problemini besleyen bir diğer
etken de memur atamalarının henüz başlama-
ması. Hem okula dönüş hem şehre dönüş tale-
bini karşılamak için önümüzdeki dönemde
müşterilerimizi aradıkları portföylerle buluştur-
mak için özveriyle çalışmaya devam edeceğiz"
şeklinde konuştu.

talep artarken hem satılık hem de kiralık fi-
yatlarındaki artışın hız kesmediğini ifade
eden idikat, “istanbul’da yıllık kira artışları
yüzde 100 ün üzerinde. Bu ay paylaştığımız
en çok kira artışı bulunan 10 ilçe listesinde
istanbul’un 6 ilçesinin bulunması dikkat çe-
kici. talep çok olsa da tÜiK satış verilerinde
gözlemlediğimiz gibi işleme dönme oranı
geçen yıla nazaran daha düşük. mevcut pi-
yasa şartlarında kullanıcıların bütçesine ve
taleplerine en uygun evi bulması daha fazla
önem kazandı. Emlakjet olarak biz de son
kullanıcının arama deneyimini iyileştiren Jet
Fırsatlar, yakınımda Ara ve O Ev Beni bulsun
gibi hizmetlerle son kullanıcılara destek olu-
yoruz ve konut arama deneyimini kolaylaştı-
rıyoruz.” şeklinde konuştu. 
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En çok konut aranan ilçe

Prof. Dr. Kenan Özden’in iş ve akademik 
yaşamındaki deneyimleri, birikimleri ve araştırmaları

çerçevesinde hazırladığı ‘Toplam Kriz Yönetimi-İşletme ve
Bölüm Strateji ve Politikalarıyla Bütünsel Yaklaşım’ adlı

kitap genişletilmiş 3’üncü baskısını yaptı
istAnBuL Gelişim Üni-
versitesi (iGÜ) mühen-
dislik ve mimarlık

Fakültesi’nden Prof. Dr. Kenan
Özden, kitabı iki temel amaca yöne-
lik olarak hazırladığını belirtti. Prof.
Dr. Kenan Özden, “işletme ve ku-
rumlar, krizlerle en etkin biçimde
baş etmek ve krizleri olabildiğince
az hasarla atlatmak durumunda ol-
malıdırlar. Dünyayı en uzun süre et-
kileyen koronavirüs küresel salgını,
tüm kamu kuruluşlarını, işletmeleri
ve hane halklarını hazırlıksız olarak
yakalamış, büyük kayıp ve acılara
yol açarak bu gerçeği bir kez daha
yüzümüze vurmuştur” ifadelerini
kullandı.

Başvuru kılavuzu

Prof. Dr. Kenan Özden, kitapla ilgili
şunları söyledi: “Kitapta ilk amaç,
devlet, kamu kuruluşları, belediye-
ler ve her türlü işletme ve örgütlerin
yöneticilerine krize yönelik olarak
organizasyon bütünü ve bölümleri
bakımından yararlanacakları ve uy-
gulayacakları model, stratejiler, po-
litikalar ve önlemler konusunda bir
başvuru kılavuzu ve elkitabı sağla-
mak. ikinci amaç üniversitelerin ik-
tisadi ve idari bilimler, iletişim,
siyasal bilimler ve başta endüstri
mühendisliği bölümleri olmak üzere
mühendislik bilimleri fakülteleri öğ-
rencilerine;  çalışma yaşamlarında
küresel, ülkesel ya da örgütsel et-
kenlerle birçok kez karşılaşacakları
ve örgütsel ya da bireysel anlamda
etkilenecekleri krizlerin, öncesinde,
kriz sürecinde ve sonrasında etkin
ve verimli bir biçimde yönetilme-
siyle ilgili bilgileri, model ve yakla-
şımları akademik anlamda
öğrenebilecekleri ders kitabı veya
yardımcı ders kitabı olanağını sun-
mak” şeklinde konuştu.

Özgün bir yaklaşım

Kitabın bilimsel, örgütlü ve sis-

temli bir bakış açısıyla getirdiği
yeni bütüncü ve özgün yaklaşımın
krizlerle baş etme konusunda yö-
neticilere çok yararlı olacağını
anlatan Prof. Dr. Kenan Özden,
“Geleceğin yöneticileri olan öğ-
rencilerimizin kitabı okuyarak
özümsemeleri durumunda kriz-
lere karşı birer kale olarak eko-
nomi ve kurumlarda yerlerini
alacaklarını umarak yararlı olma-
sını diliyorum” dedi.

Kitabın bölümleri

Kitapta yer alan bölümler ise şu
şekilde: “Kriz Kavramı, Krize yol
Açan Etmenler ve Kriz süreci /
sürdürülebilir Performans ve Ve-
rimlilik / Genel Olarak Kriz yöne-
timi / toplam Kriz yönetimi /
toplam Kriz yönetiminde Finan-
sal yönetim / toplam Kriz yöneti-
minde Pazarlama ve satış
yönetimi / toplam Kriz yöneti-
minde Halkla ilişkiler yönetimi /
toplam Kriz yönetiminde Üretim
ve işlemler yönetimi / toplam
Kriz yönetiminde insan Kaynak-
ları yönetimi / Kriz yönetiminde
Üretim yönetimi stratejileri ve
Politikalarının Kullanılmasıyla il-
gili imalat Firmalarında Bir Alan
Araştırması /  Kriz yönetiminde
insan Kaynakları yönetimi strate-
jileri ve Politikalarının Kullanılma-
sıyla ilgili Bir Alan Araştırması /
Bişkek’teki KOBi’lerde Kriz yöne-
timi ve Kriz yönetiminde Pazar-
lama ve Halkla ilişkiler
Fonksiyonlarının yeri ve Önemi /
Küresel Krizin Girişimciliğe Etki-
leri: Bişkek ve Ankara'da Faaliyet
Gösteren KOBi'ler Üzerine Karşı-
laştırmalı Bir Araştırma /  Kırgı-
zistan’da yaşanan “mart 2005
Halk Devrimi” ve Krizde iki türk
Firması Örneği. EKLER: stratejik
Finansal Analiz Planlaması / Baş-
bakanlık Kriz yönetim merkezi
yönetmeliği.”

Türkiye’de trafik 
kazalarının ilk 7 ayda 200

bini aştığı, 120 binden
fazlasının ise maddi hasara

neden olduğu belirtildi. 
Dijital sigorta platformu 

sigortaladim.com, sürücüleri
trafik sigortası ve kaskoya

teşvik etmek için ücretsiz Yol
Yardım Paketi kampanyası

başlattığını açıkladı

EmniyEt Genel müdürlüğü trafik
Başkanlığı verilerine göre 2021’in
ilk 7 ayında türkiye’de 217 bin

462 trafik kazası meydana geldi. 94 bin 326
aracın karıştığı bu kazaların 123 bin 136’sı
ise maddi hasarlı kaza olarak kayıtlara geçti.
maddi hasarlı kazaların en çok yaşandığı şe-
hirlere bakıldığında 18 bin 555’le istanbul ilk
sırada gelirken onu 12 bin 707 kazayla An-
kara ve 11 bin 263 kazayla izmir izledi. Bu
tablo trafik sigortası ve kaskonun önemini bir
kez daha gündeme getirirken dijital sigorta
platformu sigortaladım.com'dan da sürücü-
leri teşvik etmeye yönelik bir hamle daha
geldi. Dijital sigorta platformu
sigortaladım.com, sürücüleri daha yeşil bir
çevre konusunda teşvik etmek amacıyla zo-

runlu trafik sigortası alan kullanıcılara ücret-
siz egzoz emisyon ölçümü kampanyasına
başlatmıştı. Buna ek olarak; trafik ve kasko
sigortalarını sigortaladım.com'dan satın alan
kullanıcılarına ücretsiz yol yardım Paketi he-
diye ettiğini de duyurdu.

Çekici hizmeti veriliyor

Kampanyaya ilişkin ayrıntıları paylaşan si-
gortaladım.com Pazarlama Direktörü izzet
Özveren, “Kampanya kapsamında trafik veya
kasko sigortasını sigortaladım.comdan alan
kullanıcılar, kaza ve arıza durumunda çekici
hizmetinden yılda 2 kez ücretsiz yararlanabi-
liyor” açıklamasında bulundu. Araç kapıları-
nın arızalanması, anahtarların kaybedilmesi,
çalınması veya araçta unutulması nedeniyle

araca girilemediği durumlarda olay yerine
anahtarcının gönderildiğini belirten Özveren,
“Kapının açılmaması durumunda ise yılda 1
kez aracın en yakın servise çekilmesi sağla-
nıyor. Aynı zamanda yılda 1 kez olmak üzere
benzini biten araçları en yakın benzin istas-
yonuna götürmek üzere de çekici hizmeti ve-
riyoruz. Lastik arızası durumunda ise araçta
mevcut olan yedek lastikle değiştirmek için
olay yerine bir servis görevlisi gönderiyor,
lastiğin olay yerinde değiştirilememesi ha-
linde aracının en yakın servise çekilmesini
sağlıyoruz” dedi.

Hızlı çözüm sunuyoruz

Araç hasarlarında ve arıza durumunda
sundukları ücretsiz destekle hem trafik si-
gortası ve kasko bilincini artırmayı
hem de araç

sahiplerinin zor anlarında yanlarında ol-
mayı amaçladıklarına değinen sigortala-
dım.com Genel müdür yardımcısı Orçun
Kızıltepe ise şunları söyledi: “trafik sigor-
talarında daha yeşil bir çevre için diyerek
egzoz gazı emisyon ölçüm hizmeti hediye
ettiğimiz bu dönemde, yine trafik sigortası
gibi zorunlu olan bir üründe genellikle yer
almayan hizmetleri müşterilerimize sun-
manın mutluluğunu yaşıyoruz. yol yardım
Paketi ile kaza ve arıza anlarında müşteri-
lerimizin yanında olarak, yaşadıkları zor
anlara hızlı ve kolay bir çözüm sunmak is-
tiyoruz. tüm kampanyalarımızda olduğu
gibi, bu kampanyamızda da kullanıcıları-
mızın hayatlarını kolaylaştırmayı hedefle-
dik ve çalışmalarımıza bu yönde devam
edeceğiz.” 

Üçüncü
BASKI

iLK YEDi AYDA 200 BiNi AŞTI 

152 TL GEÇiŞ ÜCRETi!
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale
Köprüsü'nün 18 Mart 2022'de açılacağını ve geçiş ücretinin 15 euro
olacağını açıkladı. Söz konusu tutar, bugünkü kurla 152 TL'ye denk geliyor

Ulaştırma ve
Altyapı Bakanı
Adil Karaismai-

loğlu, 1915 Çanakkale Köp-
rüsü’nün 18 Mart 2022’de
açılacağını ve geçiş ücretinin
15 euro olacağını açıkladı.
NTV canlı yayına katılan Ka-
raismailoğlu, “Şu an ki mev-
cut gemi tarifesinde göre
otomobillerden 85 lira bir
ücret alınıyor. Buna göre
köprü açıldığında da geçiş

ücreti 15 Euro olacak” dedi.
Yap işlet devret modeliyle ya-
pılan köprünün ihalesini
Ocak 2017’de Limak-Dae-
lim-SK-Yapı Merkezi ortak-

lığı kazanmıştı. 2022’de açı-
lacak köprü için Hazine, oto-
mobil başına 15
euro+KDV’den günlük 45
bin geçiş garantisi vermişti.



C HP Genel Başkanı Kemal Kılıçda-
roğlu, Gaziler Haftası kapsa-
mında Ankara’daki Zübeyde

Hanım Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen
kahvaltıda şehit aileleri ve gazilerle bir
araya geldi. Siyasi parti liderlerine gazile-
rin ve şehit ailelerinin sorunlarına ortak
çözüm bulma konusunda çağrıda bulu-
nan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçda-
roğlu, "Yeri geliyor şehitlerimizi,
gazilerimizi yere göğe sığdıramıyoruz.
Gazi olmak, şehit olmak sıradan bir olay
değil. İnsanlar bir bedel ödüyorlar. Onlar
bedel öderken bizler evlerimizde rahat
uyuyabiliyoruz, sokaklarda, caddelerde
gezebiliyoruz. Dolayısıyla siyaset kurumu
üstüne düşen görevi yapmamıştır. Bu ger-
çeğin altını çizmemiz lazım" dedi. 

Kaç tür gazimiz var?

"Gaziler diyoruz, kaç tür gazimiz var?
Kore gazimiz var, Kıbrıs gazimiz var,
malul sayılmayan gazilerimiz var, terör
gazimiz var, 15 Temmuz gazimiz var. Her
birisi ayrı bir statüye tabi. Gazi gazidir, şe-
hitte şehittir" diyen Kılıçdaroğlu, "Hepini-
zin huzurunda öncelikle TBMM Başkanı
Sayın Şentop'a açıkça çağrıda bulunuyo-
rum. Sonra da bütün siyasi parti liderleri,
genel başkanlarına açık çağrıda bulunu-
yorum. Şehit yakınları ve gaziler arasında
var olan farklılıkların tümünü gidermek
konusunda gelin ortak bir çalışma yapa-
lım. Siz kanun teklifi verin, biz destekleye-
lim" ifadelerini kullandı. 

Sorunlar kronikleşmiş

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu,
Ankara'da katıldığı Şehit Aileleri ve Gazi-
ler Buluşması'nın ardından basın men-
suplarının sorularını yanıtladı.
Kılıçdaroğlu, “MHP lideri Bahçeli'nin size
yönelik eleştirileri oldu, ‘HDP'yi meşru
organ görmek demek, PKK'yı muhatap
almak demektir. Ayrıca da Türkiye'de bir
Kürt sorunu yoktur.' dedi. Bu açıklama-
lara yönelik sizin yorumunuz nedir?” so-
rusuna şu yanıtı verdi: "Eğer millete
hizmet edeceksek her politikacının samimi
ve dürüst olması lazım. Bu ülkenin sorun-
ları var mı? Evet sorunları var. Bu sorun-
lar kronikleşmiş mi? Evet kronikleşmiş.
Bugüne kadar çözülmemiş mi? Evet çö-
zülmemiş. Bir sorun varsa bu sorunu çö-
zecek olan organ hangisi? Türkiye Büyük
Millet Meclisi. Türkiye Büyük Millet
Meclisi'nden daha büyük bir güç yoktur.

Milli Kurtuluş Savaşı'nı veren Meclis,
Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir."

Millet kavgadan bıktı

"Adres şöyleydi, adres böyleydi', ‘Şu sorun
vardı, bu sorun vardı'… Türkiye'de dünya
kadar sorun var! Biz sorunlardan kork-
muyoruz" diyen Kılıçdaroğlu, "Cumhuri-
yet Halk Partisi'nin Genel Başkanı olarak
da bütün millete açık ve net söylüyorum;
Sizin oylarınızdan çok, sizin sorunlarınıza
talibim. Bu sorunları samimi ve dürüst
olarak çözeceğim. Bu ülkeye huzuru, ba-
rışı birlikte getireceğiz. Dostlarımızla be-
raber getireceğiz. Yeter artık. Bu millet
bıktı. Kavgadan bıktı. Açlık var, sefalet
var, yoksulluk var, öğrenciler yurt bulamı-
yorlar; yaptıkları tartışmalara bak. Bu tar-
tışmalar Türkiye'yi kısır bi sürecin içine
sokar. Dürüst ve namuslu olan siyasetçi,
ahlaklı olan siyasetçi, halkına güven veren
siyasetçi, doğruları her yerde her ortamda
dillendirmek zorundadır. Ben de bunu dil-
lendiriyorum. Sorun var, evet. Bu sorun
nerede çözülecek? Türkiye Büyük Millet
Meclisi'nde çözülecek. Bu kadar açık,
bu kadar net" ifadelerini kullandı. 
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şehit aileleri ve gazi yakınları ile bir araya geldi. Kalpak takan
Kılıçdaroğlu, Türkiye Muharip Gaziler Derneği tarafından şilt verildi. Etkinliğin ardından konuşan
Kılıçdaroğlu, MHP Lideri Bahçeli'yi eleştirerek, "Bu kadar dert varken bunların başka derdi mi yok ya!
Açlık var, sefalet var, yoksulluk var, öğrenciler yurt bulamıyorlar; yaptıkları tartışmalara bak" dedi

BUNLARIN BASKA 
DERDI YOK MU?

Mustafa DOLU

HALKIN AVUKATI

Diyanet İşleri Başkanımız, son zamanlarda
katıldığı törenlerde ve ibadethanelerde
yaptığı dualara bakılınca, Cumhur İttifa-

kının üçüncü ortağı hatta polemikçisi gibi 
görünüm vermeye başladı.

Bu durumu bilerek mi yapıyor? Yoksa birileri-
nin talimatı gereği mi yapıyor bilemem. Bilinen o
ki, her yaptığı hareket ve söylemlerden sonra kut-
sal dinimiz tartışılmaya başlıyor ve bir paratöner
gibi tepki topluyor.

Bu huyundan vaz geçmeyip taa dünya lideri
Amerika’ya kadar gidip orada Tür Evi’nin açıl-
ması sırasında yine o meşhur duasını edip ora-
daki keferelere dinimizin kutsallığını ve
üstünlüğünü gösterdi. O gurur ona ve İslam
Alemi ne yeter. Orada ettiği duaları Allah 
kabul etsin.

Amerika'da Türk Evinin büyütülerek ve önemli
miktarda para harcanarak açılması itibarımızı
da o oranda yükseltir mi bilemem. Ancak keşke o
açılışta hatırlayabildiğim kadarıyla, ABD’ da
Türk Evi’nin temelini atan Nobel Ödüllü Bilim
Adamımız Prof. Aziz Sancar da olsaydı.  Ve yine
Amerika'nın hatta tüm dünyanın tanıdığı ve
ABD'de yaşayan Prof. Mehmet Öz, Coca Cola’nın
Ceosu Muhtar Kent' te orada olabilirdi, NASA’da
önemli görevler yapan Prof. Betül Kaçar ile
NASA ile çalışan Eren Özmen de olabilirdi.
Ama yoklardı.

Aziz Sancar ilk Türk Evi’ni açarken ABD'nin
önemli kişileri ve sanatçıların katılımıyla yapılan
törenle anlı şanlı açılmıştı. Şimdi 36 kat ve 171
metre yüksekliğindeki Türk Evi elbette gurur ve-
ricidir de o evde kimler kalacak kimlere tahsis
edilecek, içerisinde ülkemizi tanıtan ne var. Me-
sela Atatürk Okulu bu binanın içinde var mı?

ABD'ye eğitime giden gençlerimiz, araştırma
yapacak akademisyenler, gazeteciler, ya da başka
işlere gitmiş ama barınma sıkıntısı çeken vatan-
daşlarımız o evde kalabilecekler mi?

Kara seslere ne demeli?

Ali Erbaş Hoca siyasete sıcak baktığınmadır
nedir, başında bulunduğu makamı Laiklik ilkesini
bir kenara bırakarak kutsal dinimizi siyasete alet
etmeye devam ediyor. Gereksiz yere dinimizi tar-
tıştırarak Cumhur ittifakına, “Bakın görüyor, du-
yuyor musunuz bu şer ittifakı izlediğiniz gibi
dinimizi hiçe sayıyor” dedirtmek dolayısıyla va-
tandaşın dini duygularına dokunarak muhalefeti
kötületmeyi amaçlıyor olabilir mi? Ali Hocamız
şunu unutmamalıdır. Ülkemizde hiçbir zaman
Şeyhülislam olmayacağına göre, önümüzdeki yıl
veya yıllarda yapılacak seçimlere girmek için
şimdiden cübbesini çıkarıp, şimdiden Cumhurbaş-
kanlığı danışmanlığına geçip sonrasında da Mil-
letvekilliği adayı olmalıdır. Ya da Cumhurbaşkanı
şimdiden Din İşleri Bakanlığı adıyla Bir Bakanlık
Kurup Ali Hocayı da başına getirebilir. Böylece
hocamız rahatlıkla politika yapma imkanını 
da bulur.

Diyanet Başkanımız “Günaydın” demeyi cahi-
liye dönemine benzetmiş. İyi de hocam, “ İyi gün-
ler dilemenin, merhaba” demenin kime ne zararı
var. Vatandaş illa ki Arapça selamlaşmak zo-
runda mıdır? BU tür incir çekirdeğini doldurma-
yan meseleleri gündeme getirmenin ne alemi 
var ki?

Yetmedi belki Sn. Ali Hocamızdan cesaret
alan kara seslerde türedi. Ali Bey'in kılıçla çıktığı
Ayasofya hutbesinden sonra oraya tayin edilen
İmam’ın neler dediğini nelere karıştığını , sonra,
bir başka kendini hoca sanan kişinin devletimizi
kuranlara neler söylediğini unutulmadı.

Yetmedi sahibi olduğu bir televizyonda ve kur-
duğu tarikatta yanmayan kefen satarak vatandaşı
kandırıp sömüren bir kara sakallı adam çıkıp ya-
pılanları santi onay makamı ymış gibi onayladı.

Daha önceleri yine kendini ulema sayan ve ca-
miler sanki babasının malı gibi gören yine ken-
dine hoca denen ve hoca sayan birisi Yılmaz
Özdil için, camimizde cenaze namazı kılınmaz
gibi laflar etti.. Yetmedi Devlet görevlisi oldukları
ve kamu görevi gören sendikada yönetici olduk-
ları halde Ahmet Tahiroğlu ve Celalettin Gül yine
Özdil'in ve inanmayanların cenazeleri camileri-
mize gelmesin cinsinden laflar ettiler.

Ey bu konuda ki kara sesler, camiler sizin ba-
banızın malı değil bunu bilin. Ayrıca Cenaze na-
mazlarının illaki camilerde kılınması da
gerekmiyor. Cenaze namazını kıldıran kişinin
imam ya da din görevlisi olması da gerekmiyor.

Cenaze namazını Fatiha suresini, Sübhanekeyi
ve bir zammı sureyi bilen herkesin kıldırabilece-
ğini de bilmeniz gerekiyor.

Sn. Diyanet Başkanı, işte sizin göreviniz bu ve
bunlar gibi sesleri susturup onlara, “İşinize
bakın” demek olmalı. Yoksa milletin yiyeceği şey-
ler veya selamlaşma şekilleri ile uğraşmak değil.
Siz, kendilerini din görevlisi sayanlar, işiniz güzel
dinimizin güzelliklerini anlatmak olmalı. Polemik
yaratmak, ayrıştırmak hiç birimize yaramaya-
cağı gibi dinimizin de gereği değildir. Çıkıp, 
kul hakkı yemenin affedilmeyen günah olduğunu,
çalmanın, çırpmanın, devletin malının çar çur
edilmesinin, hırsızlığın, riyanın, yalancılığın dini-
mizde yerinin olmadığın anlatın. Bu yüzden hepi-
nize kocaman bir GÜNAYDIN deyip selamlarımı
yolluyorum.

Güzel söz : Allah ve Kuran ile aldatanlara
kanmayın. Dinimizin sembolü sarık, sakal, cübbe
veya türban değildir. Ahlak. Adalet, akıl ve ilim-
dir. Bunun için Allah'ın ilk ayeti oku olmuştur.

Bay ali hocam günaydın!..

ÇOCUKLAR AÇ!
MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi eleştiren
Kemal Kılıçdaroğlu, "Öbür genel baş-
kan şunu söylemiş, şu genel başkan
bunu söylemiş…' O zaman o sayın
genel başkana söyleyelim; HDP'nin
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan
Vekilliği yaptığı zaman el kaldırıp söz
istemesinler. Nasıl el kaldırıp söz isti-
yorlar? Söylediğiniz şeylerin biraz

mantığı olur, o mantık çerçevesinde
hareket edersiniz. Hiç kimseyi düş-
manlaştırmak gibi bir niyetimiz yok.
Bu ülkede 83 milyonun huzur içinde
yaşamasını istiyoruz. Onu düşman-
laştır, bunu düşmanlaştır, kamplaşma
yap. Bu kadar dert varken bunların
başka derdi mi yok ya… Çocuklar ya-
tağa aç giriyor" diye konuştu. 

O beddua sizi çarpar!
Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, Erdoğan'ın 'elinize dizinize
dursun' sözlerine tepki göstererek, "Öğrencilere 'elinize dizinize
dursun' derseniz o beddua döner, sizi çarpar" ifadelerini kullandı

Saadet Partisi Genel Başkanı temel Kara-
mollaoğlu, partisinin haftalık basın toplan-
tısında gündeme ilişkin
değerlendirmelerde bulundu. Üniversite
öğrencilerinin yaşadığı barınma sorununa
dikkat çeken Karamollaoğlu, "Maalesef
iktidar adeta, artan ücretler-
den, artan sayılardan, yapılan
inşaatlardan dolayı kendisini
vatandaştan, öğrenciden ala-
caklıymış zannediyor. Onun
için de öğrencilere hitap
ederken, ‘gözünüze dilinize
dursun' demekten çekinmiyor.
‘Biz işbaşına geldiğimiz
zaman 45 lira aylık alıyordu-
nuz, bugün bu 650 liraya
çıktı. 'O günkü geçinme şart-
larıyla bugünkünü mukayese
ettiğiniz zaman öğrencinin
durumu ondan daha mı iyi?
Kesinlikle daha iyi değil. İyi olmadığı için
bir feryat var. Bundan dolayıdır ki şu anda
gençlerimiz bir umutsuzluğa kapılmış vazi-
yette. Geleceklerinden endişeliler. Gidip
okumak istedikleri illerde bir mekan bula-
madıkları için üniversiteden vazgeçme
noktasına kadar gitmeyi göz önünde bu-
lunduruyorlar. Sayın erdoğan'ın, ‘Biz geldi-
ğimizde bir öğrencinin aldığı burs 45 tL

iken bugün 650 çıktı' demesinin hiçbir
mantığı yok. Çünkü enflasyon bunun üze-
rinde bir burs gerektiriyor. Hele de bunun
karşılığında kendilerine bir de, ‘elinize dili-
nize dursun' derseniz o beddua döner, sizi
çarpar" dedi. 

150 çok geliyor

Hükümetin ekonomi politikasını
eleştiren, 1915 Çanakkale Köprü-
sü’nün geçiş ücretinin türk Lirası
cinsen değil, avro olarak açıklan-
masına tepki gösteren Karamolla-
oğlu, şöyle dedi: "ekonomide dışa
bağlı bir ülke haline geldik. O
kadar ki, Çanakkale Köprüsü geçiş
ücreti 15 avro imiş… Sadece 15
ama avro… Lira diyemiyor. Lira
dediği zaman 150 demesi icap
ediyor, 150 çok geliyor. Yahu avru-
pa'da da yöneticiler var; avrupa'da

her ülke bizden daha fazla fert başına
düşen milli gelire sahip. Fert başına düşen
milli gelir bizde korkunç bir şekilde düştü,
ayağa kalkamıyor. Neden? ekonomi bozuk
da onun için. ‘Bizim ekonomimiz iyi. İhra-
catta şöyle bir hedefimiz var…' Hedefler
başka ya… 19 yıl sonra yeni hedefleri or-
taya koyup milleti ikna edemezsiniz.
Çünkü herkes geçmişinize bakar."

CHP Genel
Başkanı Kemal
Kılıçdaroğlu

Temel Karamollaoğlu
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2021 Yılı 2.Dönem Hijyenik Sarf Mal ve Malzeme alım işi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19
uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer 
almaktadır:
İhale Kayıt Numarası :2021/569500
1-İdarenin
a) Adresi :KAĞITHANE BELEDİYESİ YENİ KÜLTÜR MERKEZİ

İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ MAH. BURCU SK 
NO : 7 A BLOK KAT : -1 34406 KAĞITHANE/İSTANBUL

b) Telefon ve faks numarası :2122942036 - 2122942036
c) Elektronik Posta Adresi :belediye@kagithane.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği 
internet adresi (varsa) :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :3 kalem 2300 kilogram Çöp Poşeti ve 147 kalem diğer 

sarf malzemeler olmak üzere toplam 150 kalem Hijyenik 
Mal ve Malzeme alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde 
bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri :Merkez Depo Nurtepe Sosyal Tesisi Beyaz Kafeterya 
Hamidiye Sosyal Tesisleri Kırkahvesi Kafeterya

c) Teslim tarihi :Alınacak malların teslimi günlük, haftalık ve aylık 
şeklinde, malın miktarına ve özelliğine göre İşletme 
Müdürlüğünce, sözleşmenin yürütülmesi sırasında
periyotlar halinde istenecektir. Mallar Sözleşmede 
belirtilen teslim noktalarına, sözleşme bitim süresine 
kadar (sipariş geçildikçe teslim edilecektir. Malların 
tesliminde 2021 Yılı 2. Dönem Hijyenik Sarf Mal ve 
Malzeme alım işi Teknik Şartnamesi Diğer Şartlar 
Bölümündeki Malların teslim programındaki şartlara 
uyulacaktır. Teslimatlar şartnamelere uygun olarak 
kullanıma hazır vaziyette Taşınır Geçici alındı belgesi 
karşılığında idareye teslim edilecektir.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :Merkez Mah. Lalezar sok. No : 1 Sadabat Hizmet 

Binası- Encümen Toplantı ve İhale Salonu
b) Tarihi ve saati :08.10.2021 - 10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler,
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi. Tüzel kişi-
lerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisse-
ler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. EKAP’a kayıtlı olmayan yabancı istekliler
tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli belgeler sunulur.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri 
zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kağıthane Belediyesi Yeni Kültür Merkezi İşletme Müdürlüğü
Merkez Mah. Burcu Sk. A Blok No:7 Kat : -1 Kağıthane / İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği
gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üze-
rine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çar-
pımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif
üzerinde bırakılacaktır.

2021 YILI 2.DÖNEM HİJYENİK SARF MAL VE MALZEME ALIM İŞİ
KAĞITHANE BELEDİYESİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

IS BIRLIGI
IMKANI VAR

İ stanbul Büyükşehir Belediye (İBB)
Başkanı Ekrem İmamoğlu, Atina zi-
yaretinin ikinci gününde, Yunanis-

tan’ın eski başbakanları Yorgo Papandreu
ve Aleksis Çipras ile ayrı ayrı bir araya
geldi. İmamoğlu ve Papandreu, görüşme-
lerinin ardından basın mensuplarına kısa
birer değerlendirmede bulundu. 

En iyisini diliyorum

İmamoğlu’nu Atina’da ağırlamaktan
memnuniyet duyduğunu belirten Papan-
dreu, “İBB Başkanı olmadan önceki gör-
evinizde sizinle tanışma fırsatım olmuştu”
dedi. O dönemde İmamoğlu’nun liderlik
özelliklerinden etkilendiğini belirten Pa-
pandreu, “Bence, kentler arası diplomasi
çok önemli. Tabii ki birlikte çalışmak,
bugün dünyada yaşadığımız sınamalara,
zorluklara karşı mücadelede çok önemli.
Tek başımıza üstesinden gelemeyeceğimiz
bu sınamalara karşı birlikte çalışmalıyız.
Bu tabii ki sizin de niyetiniz. Bunun için
teşekkür ederim. Sizin için en iyisini diliyo-
rum” dedi. İstanbul’un 2036 Olimpiyatları
için irade beyanında bulunduğundan ha-
berdar olduğunu kaydeden Papandreu,
başbakanlığı döneminde kendisinin de
benzer çalışmalar içinde olduğu bilgisini
paylaştı. 

Örnek almamız gerekir

İmamoğlu da Papandreu ile yıllar sonra
yeniden bir araya gelmekten duyduğu
memnuniyeti dile getirerek, “Daha önceki
ilçe belediye başkanlığı dönemimde baş-
lattığımız bir ‘Vefa Ödülü’müz vardı. De-
mokrasi ve sosyal demokratlarla ilgili
verdiğimiz bir ödüldü bu. Sayın Papan-
dreu'ya komitemiz hem demokrasiye hem
sosyal demokrat dünyaya yaptığı katkılar-
dan dolayı bir ödül vermişti bundan 4-5 yıl
önce. Bunun da benim yaşamımda ayrı bir
özel önemi vardı” ifadelerini kullandı. Pa-
pandreu’nun Türkiye-Yunanistan ilişkile-
rinde özel yeri olan insanlardan biri
olduğunu aktaran İmamoğlu, şunları söy-
ledi: "Bu anlamda, Türkiye ve Yunanistan
ilişkileri tarihini, Atatürk-Venizelos ilişkisini

bambaşka bir yere koyar. Belki de halen
bütün ilişkilerde örnek almamız gereken
duyguları bize yaşatmışlardır. Bu an-
lamda, Türkiye-Yunanistan ilişkilerinde,
yakın zamanda kaybettiğimiz Mikis Theo-
dorakis ve Sayın Zülfü Livaneli ilişkisi var-
dır ki, o da sanatın tadıyla çok değerli, çok
güzel anılar bırakmıştır hepimize. Bir
başka ilişki de gerçekten siyasi ilişkiler
noktasında, bize yine çok yakın tarihte çok
özel anıları yaşatmıştır. O da çok kıymetli
Papandreu ile İsmail Cem'in bize yaşattığı
çok güzel anılardır. Bu sadece dönemsel
bir ilişki değildi. Bunu Papandreu, her
anında hissettirdiği için de kendisine ülke-
miz adına teşekkür ediyorum."

Lokum sürprizi

“Şu anda da Atina'da, bu özel ilişkilere
yeni bir ilişki başlatma arzusuyla bulunu-
yorum” diyen İmamoğlu, “Bu ilişkiyi,
belki ilk defa iki belediye başkanı ara-
sında da sevgili dostum Kostas Bakoyan-
nis ile İstanbul-Atina arasında ortaya
koyabilmek, benim için çok değerli bir iş
birliği dönemi olacaktır. Bu görüşmeleri
yaparken özellikle hem çok değerli Sayın
Papandreu'nun deneyimlerinden fayda-
lanmak hem de özellikle bizim de olimpi-
yat yolculuğuna başladığımız böylesi bir
süreçte Sayın Papandreu'nun güzel dene-
yimlerinden faydalanmak için, bu özel
buluşmayı çok kıymetli buluyorum” şek-
linde konuştu. İmamoğlu, konuşmaların
ardından Papandreu'ya, İstanbul’u an-
latan rehber kitaplarla birlikte, bir
kutu Türk lokumu hediye etti. 

'Gastroşizis' olarak bilinen bağırsakları
dışarıda şekilde dünyaya gelen İnci
bebek, henüz 2 saatlikken yapılan ba-

şarılı operasyonla sağlığına kavuştu. Ameliyatı
yapan çocuk cerrahı Op. Dr. Murat Kılıç, gas-
troşizis ile ilgili "Bağırsakların tamamen dışa-
rıda, her türlü travma ve enfeksiyona açık olması
hayati riski oldukça artırmaktadır. Maalesef
böyle hastalar bazen sevk edilmeyi dahi bekler-
ken hayatını kaybetmektedir" dedi.

Taburcu edildi

Gastroşizis’in her 5 bin doğumda bir görüldü-
ğünü belirten Op. Dr. Murat Kılıç, "Gastroşizis
hastalığı; karın duvarının gelişmemesi sonucu iç
organların dışarıda olması ve karnın açık olması
durumudur. Bu hastalıkta bunlara ek başka has-
talıklar da olmaktadır. Bağırsakların tamamen
dışarıda, her türlü travma ve enfeksiyona açık
olması hayati riski oldukça artırmaktadır. Hasta-
mızın bağırsaklarının zarar görmeden normal
yolla doğup, kısa sürede ameliyata alınması çok
önemliydi. Yapılan tetkiklerinin ardından ameli-
yathane hazırlanıp henüz daha 2 saatlikken İnci
bebek ameliyata alındı. Maalesef böyle hastalar
bazen sevk edilmeyi dahi beklerken hayatını kay-
betmektedir. Yapılan başarılı operasyonun ar-
dından bağırsakları karın içerisine yerleştirilip
karın duvarındaki defekt onarıldı. Hastanın yeni
doğan yoğun bakım servisinde Neonatoloji Uz-
manı Dr. Yasemin Şenel tarafından takibinin ar-
dından şifa ile taburcu edildi" dedi. DHA

2 saatlikken 
ameliyat oldu 

İBB Başkanı Ekrem
İmamoğlu, Atina 
ziyaretinin ikinci 

gününde, Yunanis-
tan’ın eski başbakan-
ları Yorgo Papandreu

ve Aleksis Çipras ile
bir araya geldi. Yuna-
nistanlı 2 siyasetçi ile

ayrı ayrı görüşen
İmamoğlu, “Ülkeleri-
miz arasında,  sorun-

lardan çok iş birliği
imkânları olduğunu
düşünüyorum” dedi

İmamoğlu, Papandreu'yla görüşmesinin ardından,
Yunanistan’ın bir önceki dönem başbakanı olan Alek-
sis Çipras’la da bir araya geldi. Basına kapalı olarak
gerçekleştirilen toplantıda Çipras, iki ülke arasındaki
demokrat güçlerin devamlı iletişimde olması gerekti-
ğine vurgu yaparak, “Bu sağlanırsa, iki ülke arasın-
daki ilişkiler daha ileri gider” dedi. İstanbul-Atina
arasındaki dostluğun sürekliliği için birlikte hareket
edilmesi gerektiğinin altını çizen İmamoğlu ise, “Ül-
kelerimiz arasında, sorunlardan çok iş birliği imkân-
ları olduğunu düşünüyorum” dedi. Ortak aklın
önemine dikkat çeken İmamoğlu, “Şehirlerin bir
arada olması ve iyi ilişki içinde olması, ülke politika-
larını da olumlu etki edecektir” ifadelerini kullandı.

ORTAK AKIL
VURGUSU

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eski Yunanistan Başbakan Yorgu Papandreu Atina’da biraraya geldi.

Süleymanpaşa Belediyesi Fen İş-
leri Müdürlüğü tarafından yürü-
tülen asfaltlama çalışmaları

kapsamında Değirmenaltı Mahallesi’nde
geniş çaplı bir yol yenileme çalışması başla-
tıldı. Dekoratif görüntüsü ile dikkat çeken ve
Süleymanpaşa’da ilk olarak Altınova Ma-
hallesi sahil düzenleme çalışmalarında kul-
lanılan baskı asfalt uygulaması
Değirmenaltı Mahallesi’nde de gerçekleşti-
riliyor. Öte yandan, iki yıl öncesine kadar
yolları perişan halde olan Zafer Mahal-
lesi’nde de asfaltlama çalışmaları hız kes-
meden sürüyor. Mahallenin büyük
bölümünde yol çalışmaları tamamlanırken,

yeni imar yolları dahil olmak üzere kalan
caddeler de asfaltla kaplanarak yaklaşan kış
öncesi yol sorunu ortadan kaldırılıyor.

2. etap başladı

Ortacami Mahallesi’nde bulunan ve yoğun
şekilde kullanılan Yunusbey Caddesi’nde
de ikinci etap yol yenileme çalışmaları sü-
ratle devam ediyor. İlk etap çalışmaları kap-
samında, caddenin Hükümet Caddesi
girişinden Tavanlı Çeşme Mevkiine kadar
olan kısmı asfaltla kaplanmıştı. İkinci etap
çalışmaları ile de caddenin geri kalanında
devam eden zemin kaldırma ve asfalt serim
işlemleri gerçekleştiriliyor.

Süleymanpaşa’da
asfalt seferberliği



Barış KIŞ
SON SAYFA

barısgercek1@gmail.com 

M ilyonlarca insanın vaktini geçirebilmesi adına
tercih ettiği araçların başında gelen televizyonda
birçok dizi, film ve program yayınlanmaya

devam ediyor.
Birçok yapım yeni sezonuna merhaba derken bazıları

da yayın hayatlarına kaldıkları yerden devam ediyor.
Herkes kendi formatının en iyisi olabilmek adına müca-

dele veriyor.
Bu sezon reality program patlaması yaşanıyor.
Müge Anlı'nın fenomen olduğu, Esra Erol'un da ilgiyle

izlendiği ekranlarda Ece Üner, Fulua Öztürk, Serap Paköz
ve Didem Arslan Yılmaz da aynı konseptle yayın hayatını
sürdürüyor.

İnsanların umudu olabilmek, onlara yeni bir hayat sun-
mak ve yaşamlarını kaliteli hale getirmek vaadi ile çok
sayıda kişi yayınlara çıkarılıyor.

Kayıplar, dolandırılanlar, ailesini arayanlar, cinayetler
ve çok daha fazlası..

Senelerdir çözülemeyen dosyaların aydınlatılması da
bu programlar sayesinde oluyor.

33 yıl önce evlatlık verilen genç de babasına yine bu
yayınların birinde kavuştu.

***
Diziler yine her zamanki gibi revaçta.Yapımlar yeni 

hayaller, umutlar ve reytingler peşinde.
Farklı hikayeler, senaryolar ve yaşanmışlıklar ele 

alınıyor.
Platform dizileri de geçmiş dönemlere göre daha 

fazla izleniyor.
Leyla ile Mecnun rekorlarla geldi ve yarım kalan 

hikayeyi tamamlamayı istiyor.
Saygı yeni seznonunda izleyicileriyle buluşuyor.
La Casa De Papel izlendi ve bitirildi bile.
Çok daha fazla yapım yine dijital yayınlarla evinize,

cebinize giriyor.
***

İzleyicileri dopdolu bir sezon bekliyor
Hemen hemen her gün farklı diziler var.
Zaman zaman tekrarlar yayınlansa dahi alternatifler

mevcut.
Reyting savaşları da giderek kızışıyor.
Kanallar izleyicilere, izleyiciler kanallara mecbur.
İki taraflı fayda ilişkisi kaliteli işleri beraberidne 

getirecektir.

9GÜNDEM 23 EYLÜL 2021 PERŞEMBEwww.gazetedamga.com.tr

Sezon başladı!

S ilivri Belediyesi ilçede yaşa-
yan Roman vatandaşlar için
‘Roman Gecesi’ düzenledi.

Fatih Mahallesinde gerçekleştirilen
geceye Silivri Kaymakamı Tolga
Toğan, Silivri Belediye Başkanı
Volkan Yılmaz, Belediye Başkan
Yardımcısı Emre Sarısaltıkoğlu, si-
yasi parti temsilcileri, belediye mec-
lis üyeleri, İstanbul Roman
Dernekleri Federasyon Başkanı
Semih Makaracı, Silivri Öz Ro-
manlar ve Müzisyenler Kültür ve
Dayanışma Derneği Başkanı Ferdi
Kalaycıoğu, STK Temsilcileri,
muhtarlar ve çok sayıda vatandaş
katıldı. Bir birinden renkli anların
yaşandığı müzik, dans ve eğlence
dolu gecede O Ses İzmirli Serkan,
Popstar Tayfun, Aysun Taşçeşme,
Doğan Güneş Gülsever ve Berzan
sahne aldı.

Bizi yalnız bırakmadı

Gecenin açılış konuşmasını yapan
İstanbul Romanlar Federasyon
Başkanı Semih Makaracı,  “Ro-
manlardan hain çıkmaz. Biz Ro-
manlar bayrağımıza, vatanımıza

her zaman sahip çıktık. Ne vatanı-
mıza, ne bayrağımıza el uzatılma-
sına asla müsaade etmedik,
etmeyiz. Değerli Silivri Belediye
Başkanımız Sayın Volkan Yılmaz
bizleri hiçbir zaman yalnız bırak-
madı. Her sene olduğu gibi bu
sene de böyle güzel bir organizas-
yonla biz kez daha bir araya ge-
tirdi. Ben şahsım ve tüm Roman
kardeşlerimiz adına kendisine ve
emeği geçen herkese teşekkür edi-
yorum. Hepinize iyi eğlenceler dili-
yorum.” dedi.

Kimsenin gücü yetmez

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yıl-
maz, Roman vatandaşlara hitaben
yaptığı konuşmada, “Bu millet
Anadolu’da öyle bir çınar dikmiş ki
bu çınarın bütün dallarının her biri
ayrı bir renkte, ayrı bir güzellikte.
Biz Silivri’de sizlerin huzuruna çık-
tığımızda ne demiştik; ‘Ellerimizi,
kollarımızı sonun kadar açtık hepi-
nizi kucaklamaya geliyoruz.’ de-
miştik. ‘Memleketi, dini inancı,
mezhebi, ırkı ne olursa olsun her-
kesi kucaklayacağız.’ demiştik. Ha-

nımefendiler, size seslenmiştik,
‘Elimi uzatıyorum. Elimi havada
bırakmayın’ demiştik. Allah’a çok
şükür ki bütün hanımefendiler
elimi sımsıkı tuttu. Bu kardeşiniz,
bu evladınız da pırıl pırıl çocukları-
nızın, gençlerinizin elinden tutup
eğitime, kültüre, sanata, sizin ço-
cuklarınıza yatırım yapmaya
devam edecek. Tarihiyle, doğasıyla,
kültürüyle Silivri’de hayat var de-
meye devam edeceğiz. Silivri’deki
hoşgörü iklimini, kültürünü, bütün
İstanbul’a Silivri’den göndereceğiz.
7 bin yıllık bir coğrafyaya sahip
olan bu topraklar birçok medeni-
yete ev sahipliği yapmıştır. Artık Si-
livri’de ayrı gayrı yok, ayrıcalıklı
guruplar yok. Silivri’de hoşgörü
var, birleştirici unsurlar var, herke-
sin herkesle el ele tutuşması var"
dedi. 

Hep beraber Silivri

"Biz iktidara geldiğimizde hiç kim-
seyi ötelemeden Silivrililik ruhu et-
rafında toplanıp, el ele verip
Silivri’nin problemlerini birer birer
çözeceğiz dedik" diyen Yılmaz, "Bu

problemler çözüldüğünde bir bak-
mışsınız ki el ele tutuşması imkân-
sız dediğiniz insanlar, ele ele
Silivri’nin problemlerini çözmüş
olacaklar.’ dedik. İki yıl önce bu-
rada bir şey daha söyledik. ‘Bir da-
haki seçimde seçilebilmek
arzusuyla ya da seçilememek kor-
kusuyla bir belediye başkanlığı
yapmayacağım. 5 sene sonrasını
düşünen namert oğlu namert.’
dedim. Bunu söyledim söylemeye
de devam ediyorum. Baronların,
ayrıcalıklı gurupların belediye baş-
kanı değil, Silivri’de yaşayan gari-
bin, gurebanın, dulun, yetimin,
düşkünün, darda yolda kalmışın,
ihtiyaç sahiplerinin, Silivri’de yaşa-
yan herkesin belediye başkanı ola-
cağız.’ dedik. Bunu bütün
eylemlerimizde ortaya koyuyoruz.
Koymaya devam edeceğiz. Bir ev-
ladınız, bir kardeşiniz olarak sizinle
olmaya, sizin yanınızda olmaya
devam edeceğim. Sizinle aramızda
kurduğumuz gönül köprümüzü
yıkmaya hiç kimsenin gücü yetme-
yecek. Ne diyoruz, ‘Hep beraber
Silivri’ diyoruz" ifadelerini kullandı. 

Silivri Belediyesi
tarafından Silivri Fatih
Mahallesinde Roman
Gecesi düzenlendi.
Birçok sanatçı ve
müzisyenin katıldığı ve
renkli anların yaşandığı
gecede konuşan Silivri
Belediye Başkanı Volkan
Yılmaz, “Bir evladınız,
bir kardeşiniz olarak
sizinle olmaya sizin
yanınızda olmaya
devam edeceğim. Sizinle
aramızda kurduğumuz
gönül köprümüzü
yıkmaya hiç kimsenin
gücü yetmeyecek” dedi

DOKUZ SEKIZLIK
ROMAN GECESI

Roman gecesine katılan Si-
livri Kaymakamı Tolga
Toğan ise yaptığı konuş-
mada, “Bu akşam sizlerle
bir araya gelmemize vesile
o bu güzel programı düzen-
leyen Silivri Belediye Baş-
kanımız Sayın Volkan
Yılmaz’a, Federasyonu-
muza ve emeği geçen her-
kese teşekkür ediyorum.
Devletimiz her zaman her
türlü sorun ve isteklerinde
Roman kardeşlerimizin ya-
nında. Sayın Cumhurbaş-
kanımızın, Sayın İçişleri
Bakanımızın,  Sayın İstan-
bul Valimizin sizlerle ayrı
bir muhabbeti var. Bizler de
bu milletin asli unsurların-
dan biri olan siz Roman
kardeşlerimizin her zaman
yanında olmaya devam
edeceğiz" dedi. Yapılan ko-
nuşmaların ardından İstan-
bul Roman Dernekleri
Federasyonu Başkanı
Semih Makaracı, Silivri
Kaymakamı Tolga Toğan’a,
Federasyon Başkan Yar-
dımcısı Kamil Kalaycıoğlu
ise Silivri Belediye Başkanı
Volkan Yılmaz’a, Roman
vatandaşlar adına teşekkür
plaketi takdim etti. Prog-
ram birbirinden eğlenceli
şarkı ve dansların yer aldığı
sahne programlarının ar-
dından sona erdi.

DEVLETİMİZ 
YANINIZDA

iStanbul Kent Konseyi Başkanı
Tülin Hadi başkanlığında, Kent
Konseyi Yürütme Kurulu üyeleri

Beylikdüzü’ne ziyaret gerçekleştirdi. Tarım
Şenliği kapsamında düzenlenen, Beylikdüzü
Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve
Beylikdüzü Kent Konseyi Başkanı Elif Necla
Türkoğlu’nun ev sahipliğinde gerçekleşen zi-
yaretin ilk ayağı Yaşam Bahçesi oldu. Kent
Konseyi heyeti, daha sonra Dereağzı Ma-
hallesi’nde bulunan Umut Meyve Ormanı
ve Hobi Bahçesi’nde incelemelerde bulundu.
Yaşam Bahçesi’nden toplanan mahsullerin
kentte bulunan ihtiyaç sahibi ailelere ulaştı-
rılmasını sağlayan Gıda Bankası’nı da gezen
heyet, son olarak Beylikdüzü Smart Gençlik
Merkezi’ni ziyaret etti. Burada gençlerle bir
araya gelen Kent Konseyi Heyeti üyeleri kent
tarımına yönelik gençlerin yenilikçi fikirleri ve
geliştirdikleri projeler hakkında bilgiler aldı.  

Toprağımız verimli

Yaşam Bahçesi ziyareti sırasında Kent Kon-
seyi üyelerine, alan hakkında bilgiler veren
Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık,
“Yaşam Bahçesi’nin bulunduğu alan önceki
yıllarda maalesef hafriyat döküm alanı ola-
rak kullanılmış. Burada hafriyat toprağı
vardı ve biz burada toprağı kaldırarak yeni-
den bunun üstüne bitkisel toprak getirdik.
Kentin toprağı var ve dolayısıyla bir kaynağı
var. Biz bu kentin sahip olduğu kaynağı de-
ğerlendiriyoruz. Yaşam Bahçesi’nde bugüne
kadar yüz tona yakın mahsulün hasadını
gerçekleştirdik. Domatesten bibere, kabak-
tan kavun ve karpuza kadar birçok çeşit
sebze ve meyve hasadı yaptık. Toplanan taze
mahsulleri ise paketleyerek Gıda Bankamız
aracılığıyla ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdık.
Bu kentin toprağı bu kentin insanını doyur-

sun felsefesi ile yola çıktık. Beylikdüzü’nde
üretmeye devam edeceğiz ve tarımsal üre-
time katkı sağlayacağız. Çünkü bu kentin her
toprağı verimli" ifadelerinde bulundu.

Çocuklar toprakla iç içe 

Kent Konseyi ve beraberindeki heyet daha
sonra Beylikdüzü Belediyesi’nin Dereağzı
Mahallesi’nde hayata geçirdiği Umut Meyve
Ormanı ve Hobi Bahçesi’nde incelemelerde
bulundu. Hobi Bahçesi Sorumlusu Beyza
Cengiz, heyete 16 tür olmak üzere 325 adet
meyve ağacının bulunduğu, organik sebze ve
meyve yetiştirilen alan hakkında bilgi verdi.
2018 yılında 30 tohumla tohum çoğaltmaya
başladıklarını belirten Cengiz; "Şu an 520
çeşidin üzerinde tohumumuz var. Burada
kesinlikle kimyasal kullanmıyoruz. Doğal
tarım ilkelerine sadık kalarak ürünlerimizi ye-
tiştiriyoruz. Çocuklar burada toprakla iç içe
zaman geçiriyor. Tarım faaliyetleri dışında
çocuklara ve yetişkinlere eğitimler veriyoruz.
Burada etkinlikler ve eğitimler düzenliyoruz"
şeklinde konuştu.

Diğer ilçelere de örnek olur

Tarım Şenliği kapsamında Beylikdüzü’ne

gerçekleştirdikleri ziyaretten ötürü ol-
dukça mutlu olduğunu ifade eden İstan-
bul Kent Konseyi Başkanı Tülin Hadi,
"İstanbul’un bir ilçesinde özellikle böyle
bir dönemde toprağa bu kadar büyük bir
yatırım yapılmış olduğunu görmek ve
oradan verim alındığını görmek çok se-
vindirici. Tabii ki biz bugün geldik ve
bugün gördük buraları. 
Bunun arkasında çok fazla emeğin oldu-
ğunu fark edebiliyoruz. Umarım başka il-
çelerde de yaygınlaşır. Beylikdüzü’nün
İstanbul’un birçok ilçesine, özellikle ken-
tin merkezini oluşturan ilçelere göre ser-
best alanlara sahip olduğunu görüyoruz.
Beylikdüzü şu anda bunun konforunu ya-
şıyor. Umarım İstanbul’un diğer ilçelerine
de örnek olur. İstanbul’un bazı ilçelerinin
tarihten de gelen özellikleri de var. Bostan
kültürü İstanbul’un geleneğinde çoktan
beri var olan bir durum. Bu anlamda ta-
rımdan söz ettiğimiz zaman İstanbul’dan
bağımsız olarak düşünemeyiz. Beylikdü-
zü’nde de çok daha fazla yaygınlaşmış ol-
duğunu görmek bizi oldukça mutlu etti"
dedi.  

İstanbul Kent 

Konseyi Başkanı Tülin 

Hadi ve konsey üyeleri, Tarım 

Şenliği kapsamında Beylikdüzü’nü

ziyaret etti. Tülin Hadi, “İstanbul’un

bir ilçesinde, özellikle de böyle bir

dönemde toprağa bu kadar büyük bir

yatırım yapılmış olduğunu görmek ve

oradan verim alındığını görmek çok

sevindirici” dedi. Belediye Başkanı

Çalık ise "Yaşam Bahçesi’nde 

bugüne kadar yüz tona yakın 

mahsulün hasadını 

gerçekleştirdik" 
dedi

100 tona yakın
mahsül aldıkTam 

kadro
denetim

Sultangazi İlçe
Emniyet Müdür-
lüğü ekipleri, Ata-

türk Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi önünde ve
çevresinde dün denetimler
yaptı. Asayiş, trafik, moto-
rize yunus ekipleri ile karma
kadro personelinden oluşan
8 ekip ve 30 personelin katı-
lımıyla 'Çocuk ve Gençlerin
Korunmasına Yönelik' dene-
timlerde okul çevresi, park-
lar, kafe ve iş yerleri, metruk
binalar, şüpheli araç ve ya-
yalar kontrolden geçirildi.
Yapılan denetimlerde yakla-
şık 90 kişinin Genel Bilgi
Toplama (GBT) taraması
yapıldı. Dolandırıcılık su-
çundan arandığı belirlenen
bir minibüs şoförü ile gasp
suçundan firari olduğu anla-
şılan bir kişi olmak üzere 2
kişi gözaltına alındı. Dene-
timlerde, ruhsatsız faaliyet
gösterdiği belirlenen ve gü-
venlik açısından sakıncalı
görülen bir büfe de zabıta
ekiplerince mühürlendi. 13
sürücüye idari para cezası
uygulanırken, iki araç trafik-
ten men edildi.

2 park alanının
imarı değiştirildi
Şile Belediyesi, ilçedeki toplam 5 bin 200 
metrekarelik iki ayrı park alanının imar
durumunun, atık merkezi yapmak üzere
değiştirilmesini teklif etti. İBB, parkları yapılaşmaya
açan değişikliğe karşı çıktı ancak teklif, İBB
Meclisi’nde Cumhur İttifakı’nın oyları ile kabul edildi.

Şile Belediyesi, Balibey ve Ahmetli mahal-
lerinde bulunan hiçbir mülkiyete konu ol-
mayan mevcut planlarda park olarak

ayrılmış iki alan için imar planı değişikliği teklifi hazır-
layarak onay için İBB Meclisi'ne gönderdi. Balibey
Mahallesi'ndeki 2 bin 600 metrekarelik park alanına
Ambalaj Ayrıştırma Tesisi, Ahmetli Mahallesi'ndeki 2
bin 600 metrekarelik tescil dışı park alanına da Atık
Getirme Merkezi ve İleri Dönüşüm Atölyesi yapıla-
cağı belirtildi. Şile'nin günübirlik turizm faaliyetleri ile
ilçenin yaz döneminde nüfusunun 500 bine dayan-
dığı, artan nüfusla ilçede çevre kirliliğinde artış yaşan-
dığı kaydedildi. Bu gerekçeyle “park” fonksiyonunun
“belediye hizmet alanı” olarak değiştirildiği iki plan
teklifi de İBB Meclisi'nin eylül ayı oturumlarında oya
sunuldu.

Park donatısı azaltılıyor

Değişiklikler ile ilgili görüşü sorulan İBB birimleri her
iki plan teklifine de aynı gerekçelerle karşı çıkarak
uygun bulmadı. İBB Ulaşım Planlama Müdürlüğü,
iptal edilen parka karşılık eşdeğer başka bir alan ayrıl-
madığını, belediye hizmet alanına alınmasının da böl-
geye yapılaşma yoğunluğu ve yeni ulaşım talebi
getireceğini vurguladı. Değişiklik, bölgesel ulaşım sis-
temi açısından uygun bulunmadı. İBB Yeşil Alan ve
Tesisler Yapım Müdürlüğü, İstanbul genelinde yeşil
alan miktarının korunması gerektiğine dikkat çekerek
yeşil alan miktarını azaltıcı bu değişikliği uygun 
bulmadı. Genel değerlendirme yapan İBB Planlama
Müdürlüğü de teklifin park donatısını azalttığını, ya-
pılaşmaya konu olmayan park alanının yapılaşmaya
konu edilmesinin emsal teşkil edeceğini bildirdi. İBB
birimlerinin uygun bulmadığı plan değişikliği İBB
Meclisi'nde AK Parti-MHP grubunun oyları, CHP-
İYİ Parti'nin muhalefeti ile geçti.
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TEKNOFEST'te yer alan yerli otomobil standında Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Ben
alanda geziyorum, Türkiye'nin otomobiline olan ilgi benden daha fazla. Kimse Bakan'a bakmıyor
ama arabaya bakıyor. İnşallah orada da süreçler planladığımız şekilde devam edecek" dedi

KIMSE BANA BAKMIYOR
ARABAYA BAKIYORLAR!
S anayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa

Varank, Türkiye'nin Otomobili Gi-
rişim Grubu (TOGG) Coe'su Gür-

can Karakaş ve Sanayi ve Teknoloji
Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır,
TEKNOFEST'te yer alan yerli otomobil
standında açıklamalarda bulundu. Bakan
Varank, "Ben alanda geziyorum, Türki-
ye'nin otomobiline olan ilgi benden daha
fazla. Kimse Bakan'a bakmıyor ama ara-
baya bakıyor. İnşallah orada da süreçler
planladığımız şekilde devam edecek. Biz
Türkiye'nin otomobili projesiyle dünyada
değişen otomotiv endüstrisine Türki-
ye'nin bir cevabını vermiş oluyoruz. Oto-
motiv endüstrisindeki değişimi biz daha
erken görerek doğuştan elektrikli, oto-
nom özellikleri olan ve fikri mülkiyet hak-
ları yüzde 100 bize ait olan, bu sayede de
çok farklı teknolojileri çok kolay bir şe-
kilde entegre edebildiğimiz bir projeyi
başlatmıştık. O projede planlandığı şe-
kilde gidiyor. Bundan memnunuz" dedi.
Planladığımız noktadayız

TOGG Coe'su Gürcan Karakaş, "Artık
geleceğin dünyasında batarya teknolojile-
rine, güç elektroniğine sahip olmayan şir-
ketler teknolojiye sahip olamıyorlar. O
nedenle söz verdiğimiz noktadayız, plan-
ladığımız noktadayız. TOGG TV'den 24
saat izleyebileceğiniz şekilde tesisimizin
adım adım her gün tamamlandığını gö-
rüyorsunuz. Biz planlar doğrultusunda
2022'nin sonunda seri üretime hazır ola-

cak şekilde hazırlıklarımızı çalışmaları-
mızı yapıyoruz. Büyük bir heyecan. Öbür
taraftan sorumluluğun farkındayız ama
bu heyecan ve enerji bize gece-gündüz,
hafta sonları uykusuz da olsa müthiş bir
enerji veriyor. Bizim ilk aracımız C seg-
menti bir SUV, ufak tefek regülasyonlarla
bazı farklılıklar olabilir ama bu tasarımın
niteliğini değiştirecek boyutta değişiklikler
değil" dedi.
Çip krizi var doğru

Karakaş, otomotiv sektöründeki çip ve
batarya sorununa dikkat çekerek, "Çip
krizi var doğru ve çip krizinin sebeplerini
de biliyoruz, aşağı yukarı 1 sene daha sü-
receğini düşünüyoruz. Uzadı, daha erken
çözülür denmişti ve bizim planlarımız
doğrultusunda şu anda yaptığımız rezer-
vasyonlarla çip krizine takılmayacağımızı
düşünüyoruz. İkincisi; çip krizinden daha
önemli bir kriz çıkacak, batarya krizi.
Hücre yok. Tüm dünyada herkes elek-
trikli araçlara dönüşürken, daha fazla
elektrikli araç üretmek için koştururken,
dünyadaki hücre üreticilerinin kapasite-
leri 2030 yılı sonlarına kadar tamamıyla
şu an rezerve edilmiş vaziyette. Batarya
teknolojisine sahip olmayan şirketler, ba-
tarya hücresinin teknolojisine sahip ol-
mayan şirketler o teknolojiye sahip
değiller. Biz başından itibaren bu işi plan-
layarak, çözeceğimiz için biz o biz o ba-
tarya hücre krizine takılmayacağız"
şeklinde konuştu. DHA

Sanayi ve Teknoloji Ba-
kanı Mustafa Varank, ga-
zetecilerin sorularını
yanıtladı. Bir gazetecinin,
"Elektrikli araçlara gelen
ÖTV zammı stratejik
miydi, yerli araçları des-
teklemek için miydi?" so-
rusuna ilişkin Varank
şunları söyledi: "Oradaki
hamlenin özellikle ithal
lüks otomobiller dönük bir
ayağı vardı. Maalesef çok
lüks otomobilleri daha
uygun fiyatlarla Türkiye'ye
getirmeye çalışanlar oldu,
ona dönük bir hamleydi.
Biz tabi ki vergi uygula-
malarımızı hem ülkenin
ekonomik ihtiyaçlarını göz
önünde bulundurarak,
hem de sektörlerin önünü
açacak şekilde tasarlıyo-
ruz. Tabi ki KDV olsun,
ÖTV olsun ihtiyaçlar hasıl
olduğunda. Biliyorsunuz
pandemi döneminde
KDV'ye dönük çok ciddi
indirimler gerçekleştirdik.
Bu manada da Hazine ve
Maliye Bakanlığımızda ne
sektörün önünü kesmek
istiyor, ne de çok fazla
ithal ve lüks otomobillerin
Türkiye'de satılmasını isti-
yor. Bu dengeyi tutturacak
şekilde önümüzdeki dö-
nemde tabi ki bu uygula-
malarını revize etmeyle
ilgili çalışmaları var."

REVİZEYE 
İHTİYAÇ

VAR

Bakan Varank, "Ben alanda
geziyorum, Türkiye'nin otomo-
biline olan ilgi benden daha
fazla. Kimse Bakan'a bakmı-
yor ama arabaya bakıyor. İn-
şallah orada da süreçler
planladığımız şekilde devam
edecek. Biz Türkiye'nin otomo-
bili projesiyle dünyada deği-
şen otomotiv endüstrisine
Türkiye'nin bir cevabını
vermiş oluyoruz” dedi.



rus haber ajansları, An-
tonov An-26 tipi bir uça-
ğın Khabarovsk’taki

havalimanına 38 kilometre uzakta
radardan kaybolduğunu duyurdu.
Teknik inceleme ve denemelerin ya-
pıldığı uçakta 6 kişinin bulunduğu

belirtildi. Rusya Acil Du-
rumlar Bakanlığı,

uçağın

Rusya’nın doğusunda kaybolduğunu
TASS haber ajansına doğruladı. Ya-
pılan açıklamada, “Moskova saatiyle
11:45’te uçağın kaybolduğuyla ilgili
bilgi geldi. İlk verilere göre uçakta 6
kişi bulunuyordu” denildi. Yetkililer
arama-kurtarma çalışmalarının ha-
vanın kararması ve olumsuz hava
şartları dolayısıyla zor yapıldığını
açıkladı. Öte yandan TASS haber

ajansı Rus havali-
manlarına teknik
destek veren bir
şirkete ait olan uça-
ğın Khabarovsk ya-

kınlarında
düştüğünü

duyurdu.

N ew York'taki Türkevi, Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan ve eşi Emine Er-

doğan, BM Genel Sekreteri Antonio
Guterres ve bir çok ülke lideriyle bir-
likte Amerika Başpiskoposu Elpi-
dophoros Lambriniadis’in de
katılımıyla açılmıştı. Ancak önemli
isimleri bir araya getiren bu açılış,
Atina ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi
hükümetleri içerisinde krize neden
oldu. Başpiskopos Elpidophoros,
açılışın ardından sosyal medya üze-

rinden attığı mesaj ile Cumhurbaş-
kanı Erdoğan’ı tebrik etti. Bu
durum, özellikle Atina’da krize
neden oldu.

İptal edildi

Haberler üzerine, Güney Kıbrıs
Rum Kesimi Cumhurbaşkanı Nicos
Anastasiades, Başpiskopos Elpi-
dophoros ile New York’ta yapacağı
görüşmeyi iptal ettiğini açıkladı.
Anastasiades, konuyla ilgili net bir
açıklama yapmazken, Yunanistan’ın

köklü gazetelerinden Kathimerini,
görüşmenin Elpidophoros’un Türk-
evi açılışına katılmasının ardından
iptal edildiğini açıkladı.

Tepki gösterdi

Elpidophoros’un kurdele kesme tö-
reninde aralarında Erdoğan ve
KKTC lideri Ersin Tatar’ın da bu-
lunduğu bir fotoğrafta yer almasına
Amerika Ermeni Ulusal Komitesi de
tepki gösterdi. Rum medyası, Elpi-
dophoros’un bu törene katılarak

‘KKTC’yi tanıdığını’ da öne sürdü.
Rum medyasında yer alan haber-
lerde de Yunanistan Başbakanı Ki-
riakos Mitsotakis’in de bu
buluşmadan rahatsız olduğu yö-
nünde ifadeler kullanıldı. Prof. Dr.
Elpidophoros Lambriniadis 2011
yılında Heybeliada Aya Triada Ma-
nastırı'ndaki Ruhban Okulu'na Baş-
rahip olarak atanmıştı. Aslen
İstanbullu olan Elpidophoros Ame-
rika Başpiskoposu olan ilk Türk
olma unvanına da sahip.
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Amerika
Başpiskoposu
Elpidophoros

Lambriniadis'in
New York'taki

Türkevi'nin
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katılması Güney
Kıbrıs Rum

Kesimi ve 
Atina'da tepkiye

neden oldu

YUNANISTAN’DA
TURKEVI KRIZI

MERMiLiMUDAHALE
Avustralya'nın Melbourne kentinde aşı karşıtı inşaat işçilerinin düzenlediği protestoların 3. gününde binlerce gösterici, güvenlik
güçleriyle karşı karşıya geldi. Polis, tansiyonun yükseldiği kentte protestoculara plastik mermiyle müdahalede bulundu

avustralya’nın
Victoria eyaletine
bağlı Melbourne

kentinde inşaat işçileri, şantiye-
lerde Covid-19 aşısının zo-
runlu hale getirilmesine karşı
başlattığı protestoları sürdürü-
yor. Halk tarafından da destek
gören protestoların 3. gününde
binlerce kişi sokaklara döküldü.

Trafiği kapattılar

Protestocular şehrin kuzeyini
batı bölgesine bağlayan West-
gate Köprüsü'nü trafiğe ka-
pattı. İki saat süreyle trafiğe
kapanan köprüde kilometre-
lerce araç konvoyu oluştu. Şeh-
rin farklı bölgelerinde devam
eden protestolarda güvenlik
güçleri ise belirli bölgelere bari-
kat kurdu. Polis barikatına
tepki gösteren protestocular,
polis araçlarına saldırdı. Çıkan
olaylarda polis, göstericileri da-
ğıtmak için plastik mermi kul-
landı. Melbourne polisi,
200’den fazla kişinin gözaltına
alındığını açıkladı.

Şiddete başvurdu

Eyalet Başbakanı Daniel An-
drews protestolara yönelik
yaptığı açıklamada, kurallara
uymayanlara tolerans gösteril-
meyeceğini ifade etti. Victoria
Emniyet Müdürü Yardımcızı
Ross Günther, polise golf top-
ları, musluk kolları ve pillerle
saldırıldığını ifade etti. Protes-
tocuların önceki iki güne göre
daha çok şiddete başvurdu-
ğunu belirten Günther, 2 poli-
sin kendilerine şişe atılması
nedeniyle başından yaralandı-
ğını, 3. bir memurun ise göğüs
ağrısıyla hastaneye kaldırıldı-
ğını belirtti. 25 milyonu aşkın
nüfusa sahip Avustralya’da
toplam 90 bin 391 vaka kayde-
dilirken, bin 186 kişi virüs ne-
deniyle hayatını kaybetti.
Ülkede korona virüse tamamen
aşılananların oranı yüzde 38.8,
en az 1 doz aşı yaptıranların
oranı ise yüzde 60.2 olarak
açıklandı.

Kurulda test şoku
Dünyanın gözü New York'ta düzenlenen BM Genel Kurulu'nda. Birçok
gündem maddesiyle birlikte bu kurulun en önemli konusu elbette
dünyayı saran koronavirüs salgını. Dünya liderlerini bir araya getiren
76. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda ilk konuşmayı yapan
Brezilya heyetinde ise pozitif test şoku yaşanıyor

Brezilya Devlet Başkanı
Jair Bolsonaro, Koronavi-
rüs salgınının başından

beri sahip olduğu tutumla eleştiri ok-
larının hedefi oldu. Kendisi de virüsü
kapmasına rağmen salgını küçümse-
yen açıklamalarla gündeme gelen, aşı
olmayı reddeden ve maske kuralına
uygun davranmayan Bolsonaro New
York'taki BM Genel Kurulu'nun da
en çok dikkat çeken isimlerinden biri.

Şu an karantinada

21 Eylül akşam saatlerinde gelen bir
haberde Birleşmiş Milletler (BM)
Zirvesi'ne katılmak için New York'ta
bulunan, aşı karşıtı Brezilya Devlet

Başkanı Jair Bolsonaro'nun heye-
tinde bir kişinin yeni tip koronavirüs
(Kovid-19) testi pozitif çıktığı bilgisi
yer aldı. Diplomatik kaynaklar, heyet-
teki kişinin Bolsanaro ile temasının
olmadığını ve şu an karantinada bu-
lunduğu bilgisini paylaştı. Daha
sonra dünya basınına yansıyan ha-
berlere göre bu kişi Brezilya Sağlık
Bakanı Marcelo Quiroga. Brezilya
hükümeti tarafından yapılan açıkla-
mada bakanın sağlık durumunun iyi
olduğu ve New York'ta izolasyonlu
bir şekilde kalmaya devam edeceği
söylendi. Brezilya heyetinin geri kala-
nının testlerinin ise negatif olduğu
duyuruldu.

Koronavirüse lamalı çözüm
Bilim insanları lamaların ürettiği küçük antikorların Covid-19 ile 
mücadelede yardımcı olabileceğini öne sürüyor. Araştırmacılar virüsle savaşan
proteinlerin enfekte olan kişilere burun spreyi şeklinde verilmesini planlıyor

OxfOrdshire'daki rosalind
franklin enstitüsü'ndeki aka-
demisyenler, lamalar ve de-

veler tarafından üretilen daha küçük bir
antikor türü olan nano cisimlerin, kovid
19'a neden olan koronavirüs türünü etki-
siz hale getirebileceğini keşfetti. Nano ci-
simlerin kısa zincirleri, enfekte
hayvanlara verildiğinde hastalık belirtile-
rini önemli ölçüde azalttı. Bilim adamları,
laboratuvarda kolayca seri üretilebilen
nano cisimlerin insan antikorlarına daha
ucuz ve daha kolay bir alternatif sunabile-
ceğini söylüyor.

Etkisi büyük

ingiltere halk sağlığı Ulusal enfeksiyon
servisi müdür yardımcısı Profesör Miles
Carroll, araştırmanın büyük bir potansi-
yele sahip olduğunu belirterek, "Bunlar
şimdiye kadar test ettiğimiz en etkili
sars-CoV-2 nötralize edici ajanlar ara-
sında. Nano cisimlerin benzersiz yapısı-
nın ve gücünün, koronavirüsün hem
önlenmesi hem de tedavi edilmesine kat-
kıda bulunduğuna inanıyoruz ve bu çalış-

mayı klinik çalışmalara dönüştürmek için
dört gözle bekliyoruz." dedi.

Üretimi ucuz

rosalind franklin enstitüsü'nde protein
üretimi başkanı ve araştırmanın baş ya-
zarı Profesör ray Owens çalışmanın en
dikkat çekici noktasına değinerek, "Nano-
bodilerin insan antikorlarına göre bir
takım avantajları var. Üretimleri daha
ucuz ve bir Burun spreyi yoluyla doğru-
dan hava yollarına iletilebilirler, bu ne-
denle enjeksiyona ihtiyaç duymadan
evde uygulanabilir." açıklamasında
bulundu.

Fifi adlı Lama

Bilim adamları, Nature Communication
dergisinde yayınlanan çalışmada nano
gövdeleri oluşturmak için "fifi" adlı bir
Lama kullandılar.Lamaya koronavirüsün
dışında bulunan Başak proteininin bir kıs-
mını enjekte edildi. enjeksiyon fifi'yi
hasta etmese de virüse karşı nanokorlar
üreterek bağışıklık sistemini savaşması
için tetikledi. araştırmacılar, fifi'den alı-

nan küçük bir kan örneği ile kovid virü-
süne bağlanabilen dört nano gövdeyi saf-
laştırmayı başardı. Proteinler daha sonra
virüse bağlanma yeteneklerini artırmak
için "zincirler" halinde birleştirildi ve labo-
ratuvarda üretildi. Nanobody zincirlerin-
den üçü, hem kovid-19 virüsünün orijinal
varyantlarını hem de alpha varyantını et-
kisiz hale getirmeyi başardı. Testler, dör-
düncü bir nanobody zincirinin de Beta
varyantını nötralize edebildiğini gösterdi.

Paha biçilemez tedavi

Zincirlerinden biri enfekte hamsterlara
verildiğinde, hayvanlar virüsle hem daha
iyi savaşabildiler hem de tedavi edilenler
tedavi edilmeyenlere göre yedi gün sonra
'çok daha az' kilo kaybettiler. Tedaviyi alan
hamsterlerin akciğerlerinde ve solunum
yollarında yedi gün sonra tedavi edilme-
yen hamsterlara göre daha düşük viral
yük vardı, yani başkalarına bulaştırma
olasılıkları daha düşüktü. araştırmacılar,
sonuçların pandemi devam ederken paha
biçilemez bir tedavi türü geliştirmeye yö-
nelik ilk adım olduğunu söylüyor.

Kaybolan uçağın düştüğü açıklandı
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Ö ğr. Gör. Tarkan Öztürk, dizi
sektörünü değerlendirdi.
"Ulusal ve uluslararası yarış-

malarda sinema yönetmenlerinin
ödüllerle dönmelerinin yanı sıra tel-
evizyon dizi sektörünün giderek büyü-
mesi ve uluslararası alanda tanınırlığı
tartışılmaz" diyen Öğr. Gör. Tarkan
Öztürk, şunları söyledi: “Burada çalı-
şan kesim hiç kuşkusuz bu başarısını
alanında aldığı eğitim ve öğretime
borçludur. Günümüzde alandaki bilgi
birikiminden faydalanmak, bunları
daha da geliştirmek ve kendinden
önce yapılanları aşmaya çalışmak eği-
tim ve öğretimin temel hedeflerindendir.
Bizlerde bölüm olarak modern yaşamın
gereklerine uygun alanında başarılı ça-
lışmalar yapacak olan yaratıcı, özgür,
genç, televizyoncu ve sinemacılar yetişti-
riyoruz.”şeklinde konuştu. 

Fırsat sunuyoruz

Üniversitenin Sanat ve Tasarım Fakülte-
si’nde bağlı olan Radyo Televizyon ve
Sinema Bölümü’nde okuyan öğrencilere
çalışma fırsatları sunduklarını belirten
Öğr. Gör. Tarkan Öztürk, “Her öğrenci-
nin hayali öğrenim görürken eğitim gör-
düğü alanda çalışma fırsatı elde
edebilmektir. Bölüm olarak öğrencileri-
mize bu fırsatı sunuyoruz. Eğitim kad-
romuz saygın üniversitelerde eğitim
görmüş, uluslararası gelişmeleri takip
eden, sektör deneyimli, güçlü, özverili

akademisyenlerdir. Akademisyenlerimiz,
öğrencilerimizi sektörde çalışmaları ko-
nusunda teşvik etmektedirler. Kendileri-
nin tecrübeleri uygulamalı eğitimler ile
birleşerek öğrencilerimizin Radyo, Tel-
evizyon ve Sinema sektörüne bir adım
önde başlamalarını sağlıyoruz. Yerel ve
ulusal bazlı anlaşmalı olduğumuz sektör
paydaşlarımızın desteğiyle, öğrencileri-
mize henüz okurken üniversitede aldık-
ları eğitimin yanında sektörde de görev
almalarına imkân vererek, iş yaşamına
geçtiklerinde meslektaşlarından bir adım
önde olmalarını sağlıyoruz. Bölüm ola-
rak tek amacımız medya sektörüne nite-
likli çalışan kazandırmak’’ dedi.

Katkısı büyük olacak

Öğrencilerini, fikirlerini ve tasarım bece-
rilerini aktarabilecekleri yarışmalara ka-

tılmaları konusunda teşvik ettiklerini
de söyleyen Öztürk, “Öğrencilerimiz,
eğitimlerinin ikinci senelerinde Radyo
Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği
(RATEM) tarafından düzenlenen “Ak-
lıma Bir Fikir Geldi” isimli yarışmada
tasarımını yaptıkları afiş ile dergi kate-
gorisinden “Korsanla Mücadele” bi-
rincilik ödülü aldılar. Bu
öğrencilerimiz için büyük başarıdır. Bu
tarz yarışmalara katılım ve alınan
ödüllerin, öğrencilerimiz mezun ol-
duktan sonra meslek hayatlarında çok
büyük katkısı olacaktır” diye belirtti.

Kabiliyetlerini geliştiriyor

Pandemi sürecinde de festivallerden
uzak kalmadıklarını belirten Öztürk, bu
süreçteki çalışmalar hakkında şu bilgileri
verdi, “Akbank Kısa Film Festivali ve İs-
tanbul Film Festivali kapsamında çevri-
miçi gösterimlere katılıp, sonrasında
izlediğimiz filmleri çeşitli açılardan (si-
nematografik, tarihsel, auteur, yapısalcı,
göstergebilimsel, psikanalitik, sosyolojik,
ideolojik, feminist, türsel, dramaturjik
vb.) analiz ediyoruz. Bu da öğrencileri-
mizin film üzerindeki yorumlama kabili-
yetlerini geliştiriyor. Öğrencilerimizi,
aldıkları teorik ve uygulamalı akademik
eğitimin yanında sektörden gelen temsil-
ciler ile de buluşturuyoruz. Alanında
uzman ve sektör deneyimli öğretim ele-
manları ile dersler kapsamında işlenen
konuların hemen ardından davet edilen

sektör temsilcileri aracılığıyla yayıncılığa
dair öğrencilerimizin bilgi edinmelerini
sağlıyoruz. Teknik Müdür Ünal Doğan
ile televizyon haberciliği üzerine yaptığı-
mız söyleşi, dijital reklam ajansı direk-
törü Ahmet Gezer ile dijital
pazarlamanın geleceği hakkında yaptığı-
mız söyleşi ve Ayla Torun ile yeni izleme
pratikleri hakkındaki etkinliğimiz gerçek-
leştirdiğimiz söyleşilerden sadece bir-
kaçı.” açıklamasında bulundu.

Önemli bir unsur 

Geçirilen son 1.5 yıllık süreçte, medya-
nın önemini daha iyi anladıklarını ifade
eden Öğr. Gör. Tarkan Öztürk, “Tüm
dünya genelinde milyonlarca insan evle-
rinde izole olmak zorunda kaldılar ve bu
süreç içinde vakitlerinin en önemli kıs-
mını televizyona ve sosyal medyaya ayır-
dılar. Pek çok online platform pandemi
süreci içerisinde rekor sayıda içerik üre-
terek sektörü hareketlendirirken, sosyal
medya da gücünü arttırarak yayın sektö-
rünün de önemli unsurlardan biri haline
geldi. Gün geçtikçe devleşen ve dijitalle-
şen medya sektörünü bölüm olarak göz
ardı etmemiz ise imkânsız. Bundan do-
layı Radyo, televizyon ve sinema ala-
nında her gün çıkan yeni teknolojik ve
sanatsal gelişmeler, alanında yetkin aka-
demik kadromuz tarafından, en ince ay-
rıntıları ile öğrencilerimize
aktarılmaktadır” değerlendirmesinde
bulundu. DHA
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İstanbul Rumeli Üniversitesi (İRÜ) Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü Öğr. Gör.
Tarkan Öztürk, “Türkiye’nin en renkli ekranı dizi sektörüdür. Özellikle sanat filmleri
ve televizyon dizileriyle ilgili önemli gelişmeler söz konusudur” dedi

TURKIYE’NIN EN 
RENKLI SEKTÖRÜ

TRAJIK HAYATI 
BEYAZ PERDEYE TAŞINIYOR
Klasik Türk Müziğinin en önemli bestecilerinden Sadettin Kaynakın hayatı
beyaz perdeye taşınıyor. Sadettin/ Mûsiki Dehâsı Hâfız adlı film, Sadettin
Kaynakın 1952 yılında, henüz 57 yaşındayken bir müzik çalışması sırasında
felç geçirmesiyle değişen trajik hayat hikâyesini konu ediyor

SENARYOSUNU
ünlü aktör Altan
Akışık’ın kaleme al-

dığı, yapımcılığını Atilla Gökbö-
rü’nün üstlendiği, yönetmen
koltuğuna Albatrosun Yolcu-
luğu filmiyle tanınan romancı
Cengis Asiltürkün oturduğu,
genel koordinatörlüğünü ise
Prof. Dr. Suat Gezginin yaptığı
SADETTİN/ Mûsiki Dehâsı
Hâfız adlı film, sanatçının 1952
yılında, henüz 57 yaşındayken
bir müzik çalışması sırasında
felç geçirmesiyle değişen trajik
hayat hikâyesini konu ediyor.

Heyecan içindeyim

Senaryosunu Altan Akışıkın ka-
leme aldığı filmde Sadettin
Kaynak rolünü de Akışık üstle-
niyor. Kaynak’a fiziksel benzer-
liğiyle dikkat çeken Akışık,
“Eserleriyle dehâ seviyesine

ulaşmış, Klasik Türk Müziğinin
önemli ismini canlandırmanın
kendine özel bir heyecan verdi-
ğini söyledi. Sadettin Kaynakın
hayat boyu çok fazla çalışmış
olmasına vurgu yapan Akışık,
Bu sefer, nevi şahsına münhasır
(özel) bir kişiliği canlandırma-
nın heyecanı içindeyim” dedi.

Tarihi görev

Kaynak’ın bir yandan güfte ve
beste çalışmaları, bir yandan
imam yardımcılığı ve sonra da
Yavuz Sultan Selim ve Sulta-
nahmet camilerinde baş imam-
lık yaptığını belirten Akışık, bu
rolü oynamayı adeta tarihi bir
görev bildiğini vurguladı. Se-
naryo üzerinde yıllardır çalıştı-
ğını belirten Akışık,
canlandıracağı Sadettin Kay-
nak’ın insanüstü gayretle çalış-
maktan dolayı vücudunun

erken sayılabilecek bir yaşta yıp-
randığını; bu nedenle, filmin
hayli uzun bölümlerinde felçli
bir karakteri canlandıracağını
söyledi.

Kampanya düzenliyor

Sadettin Kaynak’ın yaşamı bo-
yunca 850 kadar müzik bestele-
mesine ve çalışkanlığına karşın
yoksulluk içinde yaşamasının
anlatıldığı filmde, başta Gazi
Mustafa Kemal Atatürk olmak
üzere; Safiye Ayla, Hamiyet
Yüceses, Deniz Kızı Eftelya,
Müzeyyen Senar, Münir Nuret-
tin Selçuk, Alâeddin Yavaşça ve
Selahattin Pınar gibi önemli
isimler de karşımıza çıkıyor. Ya-
pımcı Atilla Gökbörü, bu na-
dide sanatçıların benzerlerinin
bulunabilmesi için, yarışma ve
kampanyalar düzenlemeye ha-
zırlandığını belirtti.  DHA

Kartallı sanatseverle 

Kartal Belediyesi, birbirinden farklı kültürel 
etkinliklere ev sahipliği yapmaya devam ediyor.
Eylül ayı kültür-sanat programı kapsamında, ‘Kağıt
Rölyef ve Filografi Sergisi’,  Kartal Belediyesi Fuaye
Alanı’nda Kartallı sanatseverler ile buluştu

BULUSTU

KARTAL Bele-
diyesi ile Bilecik
Pazaryeri Halk
Eğitim Merkezi iş
birliği ile gerçekleşen
sergisinin açılışına;
Kartal Belediye Baş-
kanı Gökhan Yüksel’i
temsilen Kültür ve
Sosyal İşler Müdürü
Umut Veli Develi, Bi-
lecik Pazaryeri İlçesi
Halk Eğitim Merkezi
Müdürü Sedat Büyük
ve çok sayıda sanatse-
ver katıldı. 24 sanatçı-
nın, kağıt rölyef ve
filografi yöntemiyle

ha-
zırladığı sergide 106
eser sanatsever ile 
buluştu.

Sanat merkezi 
olma yolunda 

Serginin açılış töre-
ninde konuşan Kültür
ve Sosyal İşler Mü-
dürü Umut Veli De-
veli, tüm sanatçılara
teşekkür ederek, Kar-

tal’ın İstan-
bul’un kültür
ve sanat mer-
kezi olma yo-

lunda hızlı
adımlarla ilerle-

diğini belirtti. Açılış
töreninin ardından,
Kültür ve Sosyal İşler
Müdürü Umut Veli
Develi sergi alanını
gezerek sanatçılardan
eserleri ile ilgili bilgi
aldı.
‘Kağıt Rölyef ve Filo-
grafi Sergisi’, 25 Ey-
lül’e kadar kadar,
Kartal Belediyesi Ana
Hizmet Binası’nın
fuaye alanında sanat-
severleri ağırlayacak. 

KADIKÖY Belediyesi
Yeldeğirmeni Sanat
birbirinden renkli sa-

natsal etkinliklere ev sahipliği ya-
pıyor. Sanatçıları sanatseverlerle
buluşturan merkez,  pek çok
farklı disiplinden yaratıcı insanı
fotoğrafla ilgili kültürel bir plat-
formda bir araya getiren “212
Photography İstanbul'u” ağırlı-
yor. İstanbul’un iki yakasındaki
farklı mekânlarda sergiler, söyle-
şiler, atölye ve film gösterimleri
gerçekleştiren “212 Photography
İstanbul'un” etkinlikleri kapsa-
mında “Circesque” adlı fotoğraf
sergisi Yeldeğirmeni Sanat’ta.
Staged Photography alanında en
ilham verici çağdaş sanatçılardan
biri olarak kabul edilen İsviçreli
sanatçı Christian Taliavini’nin fo-
toğraf sergisi 1 – 11 Ekim tarih-
leri arasında ziyaret edilebilir.
Sergi kapsamında kısa çağdaş
film platformu olan Nowness’in
seçkisinden oluşan 6 video , art
gösterimi olacak. Özgün ve yara-
tıcı video içeriklerin derlendiği,
insan hikâyelerini konu edinen
Nowness seçkisinde yaşam,
beden ve estetiği ön plana alan
yaklaşımlar ve anlatılar yer alıyor.

Piyano konseri verecek

Yeldeğirmeni Sanat Ekim ayı
programında Martha Argerich,
Pietro De Maria, Nelson Goer-
ner, Benedetto Lupo gibi dünya-
nın önde gelen sanatçılarının
himayesinde çevrimiçi olarak dü-
zenlenen Euplayy Uluslararası
Piyano Yarışması Konserleri’ne
ev sahipliği yapacak. Yarışmanın
jüri üyeleri 20 Ekim Çarşamba,

genç piyanistler ise 21 Ekim Per-
şembe saat 18.00’de piyano kon-
seri verecek.

İlk seri 'Caz Yeli'

Yeldeğirmeni Sanat’ta 22 Ekim
Cuma akşamı sezonun ilk ‘Caz
Yeli’ serisinde, konserlerinde teat-
ral öğeler ve şaşırtıcı ses doğaçla-
malarına yer veren caz sanatçısı
Çağıl Kaya dinleyici ile buluşa-
cak. Cumartesi Konserleri’nde
flüt sanatçısı Nihan Atalay ve pi-
yanist Beril Özyazıcı’nın birlikte
kurdukları İpek Yolu Duo 23
Ekim’de sahne alacak. 27 Ekim
Çarşamba Klasikleri’nde ise
Duo Morpheus ile viyola sanat-
çısı Göknil Özkök Sezener ve pi-
yanoda Elif Gökçe Tugrul bir
resital gerçekleştirecek. Kadıköy
Belediyesi Yeldeğirmeni Sanat
Sahnesi 2021 - 2022 sezonu bo-
yunca her ayın son cumartesi ak-
şamı İstanbul Filarmoni
Konserleri başlığı altında konser-
lere yer verecek. 30 Ekim’de ger-
çekleşecek serinin ilk konserinde
genç yıldız piyanistlerden Kan-
demir Basmacıoğlu ve Türki-
ye’nin son dönemdeki en uzun
soluklu oda müziği toplulukla-
rından olan Nemeth Quartet yer
alacak.
Konserler saat 20.00’de başlaya-
cak ve biletler Kadıköy Belediye-
si’nin mobil bilet satış sayfası
https://bilet.kadikoy.bel.tr/ ve Yel-
değirmeni Sanat gişelerinden alı-
nabilecek. Devam etmekte olan
pandemi kuralları kapsamında,
sosyal mesafe kurallarına uygun
olarak düzenlenen etkinliklere
katılım sınırlı sayıda olacak. 
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Birbirinden özel etkinliklerle sanatseverleri
buluşturan Kadıköy Belediyesi Yeldeğirmeni
Sanat’ın Ekim programı belli oldu. Konserler ve
sergilerle dolu Ekim programında Euplayy
Uluslararası Piyano Yarışması’nın konserleri ve
İsviçreli sanatçı Christian Taliavini’nin Circesque
adlı fotoğraf sergisi de yer alıyor

EKİM AYI
SANATLA
DOYACAK
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MARKA DEGERI 
ASAGI CEKILDI!
2 020-2021 sezonunda THY EuroLea-

gue ve ING Basketbol Süper Ligi’nde
şampiyon olan Anadolu Efes’te ba-

şantrenör Ergin Ataman, yeni sezon öncesi
Demirören Haber Ajansı’na (DHA) özel açık-
lamalarda bulundu. Fenerbahçe’nin eski ba-
şantrenörü Igor Kokoskov ve yeni
başantrenörü Sasha Djordjevic ile ilgili görüş
bildiren Ergin Ataman, “Fenerbahçe’nin gös-
tereceği performansa benim yorum yapmam
doğru olmaz. Kokoskov bana göre kendisini
ispat etmiş çok iyi bir antrenör. Slovenya Milli
Takımı’yla Avrupa’da şampiyon olarak gös-
terdi. NBA’de de başantrenörlük kariyeri olan
bir antrenör. Çok iyi, düzgün ve sevdiğim bir
insan. Tercihini yeniden NBA’den yana kul-
landı. Ona başarılar diliyorum. Djordjevic’i de
yakından tanıyorum. Benim bir dönem en be-
ğendiğim oyunculardan bir tanesiydi. Efes’te
Koraç Kupası döneminde Aydın Örs’lü yıl-
larda bizde Naumoski vardı, rakip takımlarda
da Djordjevic vardı. Bologna’da, Milano’da
oynadığı maçlar efsaneydi. Avrupa basketbo-
lunun en önemli oyun kurucularından bir ta-
nesiydi. Sonrasında antrenörlükte de oldukça
başarılı oldu. Büyük takımlar çalıştırdı. Mesela
Sırbistan Milli Takımı’nı çalıştırdı. Bu çok
önemli bir olay. Yıldızlar topluluğunu çalış-
tırdı. Geçtiğimiz sezon Bologna’yı çok uzun
yıllar sonra İtalya’da şampiyon yapmayı ba-
şardı. Bana göre o da çok kariyerli ve iyi bir
antrenör. Tabii burada önemli olan bir istikrar
sağlanması. Bazen dünyanın en iyi antrenö-
rünü getiriyorsunuz, takımla uyum sağlayamı-
yor bazı dönemlerde. Bazen de ismi
duyulmamış, yeni, genç antrenörlerin çok
önemli başarılar kazandığını görüyorsunuz.
Bunu zaman içerisinde göreceğiz. Djordj-
evic’in Fenerbahçe’yle yapacağı işleri zaman
içinde göreceğiz. Dediğim gibi, iyi bir antrenör.
Katkı vereceğini düşünüyorum Türk basket-
boluna. Sadece başarı anlamında değil. Oyun

kurucu eksiğimiz var diye hep söylüyoruz. Av-
rupa’nın en iyi oyun kurucularından birisi,
mutlaka orada oyun kurucu yetişmesine ciddi
katkı sağlayacaktır” ifadelerini kullandı.

Bırakmayı düşünmedim

DHA muhabirinin, “Son dönemde hiç teklif
aldınız mı” sorusuna Ataman, şu yanıtı verdi:
“Ben Anadolu Efes’te geçtiğimiz sezon daha
play-offları oynamadan sözleşmemi uzattım 2
yıl daha. Ondan sonra Final Four’a kaldık ve
şampiyon olduk. O dönemlerde bazı kulüpler,
sezon sonu için görüşmek adına menajerime
haber gönderdi. Ama ben Efes’te çok mutluy-
dum, burada bir istikrar sağladık, en üst yöne-
timden, malzemecimize kadar aile havası
yarattık. Ben de teknik olarak bu takımın lideri
olarak, bırakıp gitmeyi hiçbir zaman düşün-
medim. Bunun için de böyle resmi bir transfer
görüşmesi kimseyle yapmadım. Efes de be-
nimle devam etmek istedi. Daha play-offları
oynamadan sözleşme imzalamıştık. Şampi-
yonluk sonrası uzayan bir sözleşme değildi
bu. Sezon içerisinde uzatılan bir sözleşmeydi.
Onun için de resmi bir transfer teklifi alma-
dım. Haber gönderen kulüpler Avrupa kulüp-
leriydi. NBA’den herhangi bir teklif almadım.”

Hiçbir temasım olmadı

İtalya takımı Fortitudo Bologna’ya yatırımcı
olacağı iddialarını DHA aracılığıyla yalanla-
yan Ergin Ataman, “Bir laf vardır, bir deli ku-
yuya taş atmış, bin kişi de o taşı çıkartmaya
çalışmış. Fortitudo Bologna’nın ne başkanını
tanırım, ne de kulüple herhangi bir temasımız
oldu. En son 15 sene önce orada yarım sezon-
luk antrenörlük geçmişim var. Onun dışında
hiçbir temasım yok. Bunu nereden çıkardılar
bilmiyorum. İtalyan basınından bir arkadaş
bunu yazmış. Bizde de şöyle bir şey var, ya-
bancı basında bir şey çıktı mı, Türk basının-
dan beni aramadan, var mı, yok mu diye

sormadan haber yapmışlar. Tabii bu dijital
medyada aldı başını gitti. Ben bile düşündüm
acaba birisi benim adıma böyle bir işe mi girdi
diye. Dijital basının içerisinde büyük gazetele-
rin dijital organları da var. Yazılıdan çok dijital
takip ediliyor. Bir telefon uzaktayım. O haber
çıktıktan sonra La Gazzetta Dello Sport mu-
habiri beni aradı, ben böyle bir insan tanımı-
yorum dedim. Beni arasalardı, böyle bir şey
olmadığını söyleyebilirdim. Bir anda İtalya’da
bir takım almış oldum. Torino ile alakalı ise
açıklama yapmıştım. Bundan bir ay önce, ta-
kımın birinci lige çıkmaması üzerine İtal-
ya’daki ortağımla beraber hisselerimizi
devrettik. İtalya’da hiçbir takımla ilgim yok. Bu
geçen sene benim için bir maceraydı. Orada
aldık hisseleri, sattık, ne kar ne zarar, böyle bir
geçti gitti. Bir deli kuyuya taş attı, çıkart çıkar-
tabilirsen. Ne yapalım, bizi hem antrenör hem
de çok büyük bir yatırımcı gibi görüyorlar” ifa-
delerini kullandı.

Mantıklı açıklaması yok

ING Basketbol Süper Ligi’nde sezon öncesi
yaşanan yayıncı kuruluş krizine değinen dene-
yimli başantrenör, Türkiye Ligi’nin marka de-
ğerinin çok aşağı çekildiğini belirterek şunları
söyledi: “Ben basketbol antrenörüyüm ama
İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi mezu-
nuyum. İş hayatım var, ekonomiyle yakın-
dan ilgilenen bir kişiliğim var. Ben Türkiye
Ligi’nin marka değerinin yıllar içerisinde
çok aşağı çekildiğini düşünüyorum. Man-
tıklı bir açıklaması yok. Türkiye’de bugün
basketbolda Fenerbahçe ve Efes, Euro-
League’de şampiyon oldular, takip edili-
yor. Salonlar dolu. Karşıyaka, FIBA
Şampiyonlar Ligi’nde final oynadı, dolu.
Anadolu’daki kulüplere bakıyorsun, Bur-
sa’da TOFAŞ, Ankara’da Türk Telekom,
maçlara ilgi var. Çocuklara bakıyorsun,
spor okulları, basketbol okulları doluyor, ta-

şıyor. E sen bu ligdeki rekabeti, kulüplere gelir
getirecek bir şekle getiremiyorsan, o zaman bu-
rada marketing’de ciddi bir hata var demektir.
Bu 3-4 sene önce böyle değildi. Yavaş yavaş,
yavaş yavaş çok dip noktalara kadar düştük.
Bir anlaşma sağlandığını biliyorum ama ra-
kamları bilmiyorum. Daha önce konuşulan ra-
kamlar çok komik rakamlardı. Futbolla
basketbol arasında 100 kat fark olabilir, ama
1000 kat fark olmamalı. Böyle bir şey yok,
böyle bir fark yok. İlgi anlamında da yok.
Zaten basketbolun aldığı başarılar çok çok
üzerinde, basketbolun voleybolun aldığı başa-
rılar. Ama demek ki bunu yeterince, işi bu olan
kurumlar pazarlayamadılar, rekabet yaratama-
dılar. Sonuçta bu noktaya gelindi. Şimdi
bildiğim kadarıyla iki kuruluş
almışlar ama rakamları
bilmediğim için bir
şey söyleyemi-
yorum.”
DHA

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, “Türkiye Ligi’nin marka değerinin yıllar içerisinde
çok aşağı çekildiğini düşünüyorum. Mantıklı bir açıklaması yok” dedi. Ataman, geçen sezon
Avrupa kulüplerinden teklif aldığını ancak Efes’i bırakmayı hiç düşünmediğini söyledi

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de        Basın: (1453852)

BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI MARMARA ÜNİVERSİTESİ

RTE Külliyesi Engelli Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Ka-
nununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer
almaktadır.
İhale Kayıt Numarası :2021/562010
1-İdarenin
a) Adresi :GÖZTEPE GÖZTEPE KAMPÜSÜ 34722 KADIKÖY/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası :2164180272 - 216 777 12 41
c) Elektronik Posta Adresi :ihale@marmara.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı :6.152 m2 kapalı alan Engelli Diş Uygulama Merkezi Binası Yapımı

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

b) Yapılacağı yer :Marmara Üniversitesi Recep Tayyip ERDOĞAN Külliyesi
c) İşe başlama tarihi :Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3 gün içinde

yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi :Yer tesliminden itibaren 550 (BeşYüzElli) takvim günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :Marmara Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 

(Göztepe Yerleşkesi Yönetim ve Enstitü Binası Kadıköy/İSTANBUL)
b) Tarihi ve saati :18.10.2021 - 11:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler,
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi. Tüzel kişi-
lerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler
hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. EKAP’a kayıtlı olmayan yabancı istekliler ta-
rafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli belgeler sunulur.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine
sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları
veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen
ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:
Teklif edilen bedelin % 10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kul-
lanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka re-
ferans mektubu,
Bu kriterler, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle
de sağlanabilir.
4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri;
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilanço-
nun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bi-

lançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere
yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenle-
nen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kri-
ter birlikte aranır.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilir-
ler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp
sağlanmadığına bakılır.
4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;
a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,
b) Yapım işleri cirosunu gösteren belgeler,
İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, yapım işleri cirosunun ise teklif edilen bedelin % 15 inden az
olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli
kabul edilecektir.
Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan baş-
lamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların
parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranın-
dan az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mi-
marlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
B III Grubu İşler benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisi veya Mimar
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Marmara Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
(Göztepe Yerleşkesi Yönetim ve Enstitü Binası Kadıköy/İSTANBUL) adresine elden teslim edilebileceği
gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan is-
tekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vere-
ceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

TÜRK BASKETBOLU
CİDDİ İVME KAYBETTİ
TÜRK BASKETBOLU

CİDDİ İVME KAYBETTİ
TÜRK BASKETBOLU

CİDDİ İVME KAYBETTİ
TÜRK BASKETBOLU

CİDDİ İVME KAYBETTİ
TÜRK BASKETBOLU

CİDDİ İVME KAYBETTİ
TÜRK BASKETBOLU

CİDDİ İVME KAYBETTİ
TÜRK BASKETBOLU

CİDDİ İVME KAYBETTİ
Hidayet Türkoğlu,

Harun Erdenay ve Erman
Kunter’in aday olduğunu açık-

ladığı Türkiye Basketbol Fede-
rasyonu’nun (TBF) olağan seçimli

genel kuruluyla ilgili gelen soruya
yanıt veren Ataman, “Adı üzerinde

seçim. Türk basketbolunu yönetmeye
aday olan, projelerini sunan bütün dost-
larımız buna aday olabilirler. Ben hep-
sine başarılar dilerim. Ben bir delege
değilim, profesyonel bir antrenörün.
Ama burada seçime katılacak olan dele-
gelerin, bu başkan adaylarının bugüne
kadar yaptıklarını, bundan sonra yap-
mayı vadettiklerini değerlendirip karar
vereceklerdir. Hepsi çok değerli arkadaş-
lar. Hepsiyle de geçmişte çalıştım. Antre-
nör oyuncu olarak da çalıştım, antrenör

başkan olarak da çalıştım. Erman ağa-
beyle rakip olarak da çalıştım. Böyle bir
yola soyunmuşlar, hepsine başarılar dili-
yorum. Türk basketbolu ciddi bir ivme
kaybetti. Özellikle ligin değeri açısından,
milli takımlarımızın aldığı sonuçlar açı-
sından, son 5-6 yılda çok ciddi bir değer
kaybetti. Yeniden bu heyecanı yaratacak,
voleybolun yaptığı gibi yeniden bunu yu-
karı çıkarabilecek bir ekip, hedefini yu-
karı koyacak bir ekip. Bu önemli. Sadece
koltuğu dolduracak bir ekip değil. Proje-
leriyle cesurca, Türk basketbolunu, milli
takımlar düzeyinde, ligin marketing de-
ğeri düzeyinde, 5-6 yıl öncekine değerine
taşıyacağız demeli. Bununla ilgili sağlam
projeler üretip bunu sonuçlandırmaları
gerek. Hepsi dostumuz, arkadaşımız”
değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Efes
Başantrenörü
Ergin Ataman
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PORSELEN HAMMADDESİ SATIN ALINACAKTIR
DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI CUMHURBAŞKANLIĞI
MİLLİ SARAYLAR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de     Basın: (1453910)

PORSELEN HAMMADDESİ ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık
ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2021/536777
1-İdarenin
a) Adresi : Vişnezade Mahhallesi Dolmabahçe caddesi 34347 

BEŞİKTAŞ/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2122369000 - 2122590326
c) Elektronik Posta Adresi : semihcemre@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 18 Kalem(105.240 kg) PORSELEN HAMMADDESİ 

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

b) Teslim yeri : YILDIZ ÇİNİ VE PORSELEN FABRİKASI
c) Teslim tarihi : Sözleşme İmzalanmasından itibaren 60 takvim günüdür .
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Kızlarağası 

Binası Beşiktaş/İstanbul
b) Tarihi ve saati : 18.10.2021 - 11:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler,
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi. Tüzel 
kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen
hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. EKAP’a kayıtlı olmayan yabancı
istekliler tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli belgeler 
sunulur.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri
zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Kızlarağası Binası Beşik-
taş/İstanbul adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 
gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, 
üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.Bu ihalede, işin tamamı
için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (KırkBeş) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif
üzerinde bırakılacaktır.

S üper Lig'in 6'ncı hafta-
sında Beşiktaş, 3-0
öne geçtiği maçta

sahasında Adana De-
mirspor ile 3-3 berabere
kaldı. Karşılaşmada
siyah-beyazlı ekibin gol-
lerini 20'nci dakikada
Montero, 43'üncü daki-
kada Josef ve 52'nci dakikada
Rıdvan Yılmaz kaydetti.
Adana Demirspor'un
golleri ise 60'ıncı da-
kikada Vargas,
79'uncu dakikada
Balotelli ve
90+6'ncı daki-
kada Assom-
balonga'dan
geldi. 20'nci
dakikada Be-
şiktaş öne
geçti. Sağ ka-
nattan kullanı-
lan kornerde
Pjanic'in yaptığı
ortayı Adana De-
mirspor savunması
uzaklaştırdı. Oğuzhan
pasını tekrardan Pjanic'e
verdi. Bu oyuncunun orta-
sında ceza sahası içinde Mon-
tero ortasını yaptı. Adana Demirspor
savunmasında Samet Akaydın'a da
çarpan top ağlara gitti: 1-0.

İlk yarı 2-0

30'uncu dakikada rakip ceza saha-
sında yapılan kısa paslar sonucunda
top sağ taraftaki Ghezzal'a geldi. Bu
oyuncunun ortasına Batshuayi ön di-
rekte ayak koydu. Kaleci Ferhat topu
kornere çelmeyi başardı. 43'üncü daki-
kada Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı. Jo-
sef'in savunma arkasına attığı uzun
top sonrasında Adana Demirspor ka-
lecisi Ferhat Kaplan, Deli ile çarpışa-
rak yerde kalınca top doğrudan ağlarla
buluştu: 2-0. Mücadelenin ilk yarısı

Beşiktaş'ın 2-0'lık üstün-
lüğüyle sona erdi.

52'nci dakikada Be-
şiktaş bir gol daha
buldu. Sağ kanattan
gelişen Beşiktaş ata-

ğında Ghezzal
orta-

sını
yaptı. Ceza

sahası içinde Larin'i geçen topla arka
direkte Rıdvan Yılmaz buluştu. Topu
kontrol eden Rıdvan Yılmaz'ın sol
çaprazdan yaptığı vuruşla meşin yu-
varlak ağlara gitti: 3-0. 54'üncü daki-
kada sol kanattan gelişen Adana
Demirspor atağında ceza sahası sol
çaprazında topla buluşan Assomba-
longa'nın şutunda Josef'e çarpan top
kaleye yöneldi. Kaleci Ersin'in müda-
halesi sonrasında meşin yuvarlak di-
reğe de çarparak kornere gitti. 60'ıncı
dakikada Adana Demirspor farkı 2'ye
düşürdü. Ceza sahası yayının hemen
dışından kazanılan serbest vuruşta

topun başına Vargas geçti.
Bu oyuncunun vuruşunda
top ağlarla buluştu: 3-1.

Maç sonucu 3-3

73'üncü dakikada ceza sahası dışı sol
çaprazından kazanılan serbest vuruşta
Balotelli doğrudan kaleyi denedi. Top
üstten auta gitti. 79'uncu dakikada
Adana Demirspor farkı 1'e indirdi.

Vargas'ın pasıyla ceza sahası dı-
şında topla buluşan Balotelli'nin

uzak mesafeden yaptığı vu-
ruşta top ağlara gitti: 3-2.

90'ıncı dakikada Kenan
Karaman'ın pasıyla ceza
sahası dışında topla bu-
luşan Batshuayi'nin sol
ayağıyla yaptığı vuruşta
top az farkla yandan
auta gitti. 90+6'ncı da-
kikada Adana Demirs-
por beraberliği yakaladı.
Sol kanattan kazanılan

kornerde ceza sahası
içinde oluşan karambolde

Balotelli topa kafayı vurdu.
Çizgi üstünde Assombalon-

ga'nın göğsüyle dokunduğu top
ağlara gitti: 3-3. Mücadelede

başka gol olmadı ve Beşiktaş saha-
sında Adana Demirspor ile 3-3 bera-
bere kaldı.

Maç sonunda arbede

Adana Demirspor'un 90+6'ncı daki-
kada bulduğu beraberlik golünün ar-
dından saha içerisinde arbede yaşandı.
Beşiktaş antrenörü Murat Şahin ile
Adana Demirsporlu Mario Balotelli
arasında yaşanan tartışmaya iki takım
yedek kulübeleri de dahil oldu. Tartış-
malar uzun süre devam ederken, ta-
rafların soyunma odasına
yönelmesiyle son buldu. Bu arada 
Beşiktaş’ın ilk golü yediği frikik kara-
rında hakeme itirazdan sarı kart gören
Rosier, karşılaşmanın sonunda da
2'nci sarı karttan kırmızı kartla 
cezalandırıldı.

İlk gollerini yedi

Siyah-beyazlılar, Adana Demirspor
maçıyla birlikte iç sahadaki ilk gollerini
yedi. 6'ncı haftalar itibariyle iç saha-
daki 4'üncü maçını oynayan Beşiktaş,
ilk 3 maçını gol yemeden kazanmayı
başarmıştı. Ligin açılış maçında Çay-
kur Rizespor'u 3-0 ile geçen Beşiktaş,
Fatih Karagümrük'ü 1-0, Yeni Malat-
yaspor'u da 3-0 mağlup etmeyi başar-
mıştı. Adana Demirspor'da Vargas,
serbest vuruştan takımına kazandır-
dığı sayıyla, siyah-beyazlı ekibe Voda-
fone Park'ta ilk golünü yedirdi.
Siyah-beyazlılar, iç sahadaki ilk puan
kaybını da Adana Demirspor karşı-
sında yaşadı. Beşiktaş'ın İspanyol sto-
peri Francisco Montero, siyah-beyazlı
formayla ilk kez bir lig maçında gol
atma sevinci yaşadı. Beşiktaş'ta Vi-
da'nın sakatlığı sonrasında formayı
kapan ve gösterdiği performansla dik-
katleri çeken İspanyol savunmacı
Montero, Adana Demirspor karşı-
sında attığı golle takımını 1-0 öne ge-
çirdi. Şampiyonlar Ligi'nde Borussia

Dortmund'a 2-1
kaybedilen maçta
takımının tek go-
lünü kaydeden
Montero, profesyo-
nel kariyerindeki ilk
gol sevincini yaşa-
mıştı. İspanyol sa-
vunmacı Adana
Demirspor müca-
delesinde attığı
golle de ilk kez lig
maçlarında gol
atma başarısı 
gösterdi.
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Süper Lig'in 6'ncı haftasında Beşiktaş, sahasında
Adana Demirspor ile son dakikada yediği golle
3-3 berabere kaldı. Beşiktaş Teknik Direktörü
Sergen Yalçın, karşılaşmanın ardından basın
toplantısında mücadeleyi değerlendirdi. Kendileri
için zor bir gece olduğunu ifade eden Sergen
Yalçın, "3-0'dan sonra oyunun ikinci devresinde
3-3'e gelmesi ciddi bir talihsizlik. Takım olarak
zoru başarıyoruz. 3 gün önce de zoru başardık.
Üzgünüz. Bu tür maçlar olacak. Öne geçtikten
sonra son bölümde oyundan düştük. Daha diri
oyuncuları soktuk ama başarılı olamadık. So-
nuçta uzun maratonda böyle sonuçlar her takı-
mın başına geliyor. Çok fazla büyütmemek lazım.
Buradan alınması gereken dersleri alıp yoluma
devam etmek zorundayız. Ciddi anlamda zor bir
süreçten geçiyoruz. Ghezzal ve Larin'in durumla-
rını bilmiyorum. Rosier'in kırmızı kart var. O da
bizim için problem olacak. Bu tür süreçler sezon
içinde oluyor. Telafisi olan şeyler. İnşallah böyle
şeyleri bir daha yaşamayız diye konuştu.

Hareketi bana yaptı

Adana Demirspor'un 2'nci golünü kaydeden
Mario Balotelli'nin golün ardından kendisine
doğru bir hareket yaptığını söyleyen Yalçın, "Ben
kendisini tanımam. Telefonla konuşmadım, bir
diyaloğum yok. O hareketin karşılığı sarı kart mı,
kırmızı mı siz daha iyi biliyorsunuz. Profesyonel
futbolcuya yakışmayan bir davranış. Benim ken-
disiyle iletişimim olmadı. Kendisi ve Adana
Demir camiası adına üzücü bir durum. Ben ken-
disine cevap vermedim. Ben teknik direktörüm, o
futbolcu. Zaten aynı seviyede değiliz. Onları ilgi-
lendiren bir durum. Ben kendisine cevap verme-
dim" ifadelerini kullandı. Vodafone Park zeminin
istedikleri seviyede olmadığını söyleyen Yalçın,
"Dortmund maçının ardından da oyunculardan
şikayet geldi. Milli maç arasından sonra zeminin

iyi olacağını bize söylüyorlar. Umarım öyle de
olur. Maçlar iyi zeminde oynanmalı. Umarım dü-
zelir" dedi.

Kuntz saçmaladı!

Bu sezon hakemlerle ilgili konuşmak istemedi-
ğini söyleyen tecrübeli teknik adam, "Olanı biteni
görüyorsunuz. Neyle ilgili konuşsam tepki alıyo-
rum. Uleinberg gelip benle ilgili açıklama yapı-
yor. Bu adam yabancı. Bugün oyuncu hareket
yapıyor bana. Oyuncu yabancı, hayatımda gör-
medim. Bakıyorsunuz başka bir yerden benimle
ilgili bazı açıklamalar geliyor. Kuntz bir şeyler
söyledi. Önce saçmaladı. Sonra toparlamaya ça-
lıştı. Bana bir şey söylemek isteyen varsa kıvır-
maya gerek yok. Açık açık söyleyebilir. Ben
direkt konuşuyorum. Sürekli benim üzerime
gelen cümleler var. Herkes bir şey söylüyor
benle ilgili. Benim kimseyle kötü bir diyaloğum
yok. Türkiye'de yaşamayan insanlar benle ilgili
konuşuyor. Bu enteresan. Ben böyle kimseyle di-
yaloğa girmek istemiyorum ama girmek isteyen
varsa da gireriz. İnşallah bundan
sonra böyle şeyler yaşanmaz" şek-
linde konuştu. Daha önce Balotelli
transferinin kendisine önerilip, öne-
rilmediği sorulan Yalçın, sözlerini
noktaladı: "Bize önerilen birçok
oyuncu var. 40, 50 tane oyuncu öne-
riliyor. Birçok oyuncu geliyor. Biz
bunların içinden oyuncu seçiyoruz.
Böyle tepkinin sebebi bu olamaz. Hiç
kimse almak zorunda değil. Herkes
oyun düzenine göre oyuncu alıyor.
Her takımda oynayabilir. Bende
olmaz başka bir yer olur. Bir sürü
camia var. Bu hareketin bir açıkla-
ması olamaz. Çok basit bir hareket.
Kendisine yakışmadı."

KENDiSiNE YAKIŞMADI
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, karşılaşmanın ardından basın
toplantısında mücadeleyi değerlendirdi. Yalçın, "Balotelli'nin hareketinin
bir açıklaması olamaz. Çok basit bir hareket. Kendisine yakışmadı" dedi

Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, “Balotelli’yi yanımıza çağırdı-
ğımda oyuna konsantre olmasını söyledim. Attığı golden sonra skorun 3-3 olacağına inan-
mıştım" dedi. Balotelli’nin attığı golün ardından skorun 3-3’e geleceğine inandığını ifade

eden Montella, “Derli toplu kalmaya çalıştığımız bir ilk yarı oldu. İlk 2 golde şans bizden yana
değildi. Özellikle 2’nci gol çok farklı geldi. İlk yarıdaki oyun maçın habercisiydi. Alanları kapa-
tan bir takım olmak istedik. Çok fazla pozisyon kaçırdık. Son pasları atamadığımız pozisyonlar
oldu. Farklı bir sonuçla da gidebilirdik. Vargas’ın güzel golü takımı ateşledi. İkinci yarı da baş-

ladığımız aynı çizgide gidiyorduk. Orada maça sarıldık. Attığımız son golde de takımın ça-
bası ve fedakarlığıyla oldu. Şu ana kadar kat ettiğimiz yolu beğendiğimi söyleyebilirim.
Oyuncularım öğrenmeye açık. Biz de onlara yol göstermeye çalışıyoruz. İlk haftamız

travma ile geçti. Son 10 gündeki gelişmeleri mutlu şekilde takip ediyoruz. Balo-
telli’yi yanımıza çağırdığımda oyuna konsantre olmasını söyledim. Attığı gol-

den sonra skorun 3-3 olacağına inanmıştım. Kendisinin hareketi doğru
değil. Ondan öncesinde yapılan açıklamalar da var, onlar da doğru

değil. İletişim kanallarından belki de aldığı bir mesaj vardı.
Bir söz, o şekilde reaksiyon vermesini sağladı.

Anacak tabii ki doğru değil” diye ko-
nuştu.

3-3 OLACAĞINA 
İNANMIŞTIM

Beşiktaş Futbol A.Ş. Genel Müdürü Ceyhun
Kazancı, "Bu takım, kadro ve birlik anla-
mında bu ligin çok üzerinde. Bizim ayarları-
mızı bozmak o kadar kolay değil. Herkesin içi
müsterih olsun. Biz puan kaybı olarak bakı-
yoruz. Ancak kimse de olan şeyleri görmüyo-
ruz sanmasın" dedi. Kazancı, "Bu bir puan
kaybıdır. 3-0'dan olması bizleri üzdü ancak
yoğun maratonda bu tarz puan kayıplarını
bekleyebiliriz. Bunlar anlaşılabilir puan ka-
yıplarıdır. 3 gün sonra başka bir maçımız var.
Bu maçın 3-0'dan 3-3 olmasına takılmadan
önümüzdeki maça hazırlıklarımızı yapacağız"
diye konuştu. Karşılaşmada skoru 3-2'ye ge-
tiren Balotelli'nin attığı golden sonra Beşiktaş

kulübesine yaptığı hareket ile ilgili
olarak ise Kazancı, "Balotelli konu-
sunu çok da fazla izah etmeye
gerek yok. Çok net bir şekilde gö-
rüldü. Tutarsız tahriklere kapılma-
mak lazım. Çok net bir şekilde
golden sonra bizim kulübemize, ho-
camıza hem de maçtan sonra jestle-
rine devam etti. Sakin olmamız lazım.
Bu takım, kadro ve birlik anlamında bu
ligin çok üzerinde. Bizim ayarlarımızı boz-
mak o kadar kolay değil. Herkesin içi müste-
rih olsun. Biz puan kaybı olarak bakıyoruz.
Ancak kimse de olan şeyleri görmüyoruz
sanmasın" ifadelerini kullandı.

AYARLARIMIZI BOZMAK 
O KADAR KOLAY DEĞİL!
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T EKNOFEST kapsamında Take-Off
Uluslararası Girişimcilik Zirvesi ger-
çekleştirildi. Atatürk Havalimanı Dış

Hatlar Terminali'ndeki zirvede konuşma
yapan TEKNOFEST Yönetim Kurulu Baş-
kanı Selçuk Bayraktar, "Biz yola çıkarken
Türkiye'de 'Biz bunları ancak dışarıdan ala-
biliriz' yaklaşımı mevcuttu ve savunma sa-
nayini düşünecek olursak büyük ölçekte,
neredeyse yüzde 85'in üzerinde yurt dışına
bağımlılık söz konusuydu. Nasıl bu yola çık-
tık? Ne yaparsak yapalım muhakkak fikri
hakları ve tasarımı bize ait olsun, özgün
olsun, en iyi eser olmayabilir ama en azın-
dan kendimize güvenmemiz açısından, ilk
gün belki en iyi eseri geliştirmesek de kendi-
mize has bir ürün geliştireceğimiz için yük-
sek teknolojideki var olan özgüven
problemini de bir yandan aşmış oluruz an-
layışıyla yola çıktık" dedi. 

Kimseye benzemeyecek

"Bir kere biz tasarlayacağız, fikri hakları
bizde olacak, bunun yanında kimseye de
benzemeyecek" diyen Bayraktar, "Bundan
daha önemlisi, benim daha fazla önem ver-
diğim bir husus yerleşik düzen çarpık ve
yanlış yollara sahip olsa bile, biz hem inan-
cımız gereği hem anlayışımız gereği asla bu
girdiğimiz yolda etik ve ahlaktan ayrılmaya-
cağız. Yani ne yaptığınızdan daha önemlisi
bunu nasıl yaptığınız. Şayet o yollara baş-
vuracak olsak ya da tevessül edecek olsak
kısa dönemde belki karşı çıkabilirsiniz ama
orta ve uzun vadede asla başarılı olmanız,
bereketli, insanlığın faydasına bir sonuç elde
etmeniz mümkün değil. O yüzden ben bu-
radaki genç arkadaşlarıma bunu hassaten
tavsiye etmek istiyorum" ifadelerini kullandı. 

3 sene önce başladık

Bayraktar, robot insansız hava araçları ge-
liştirdiklerine dikkat çekerek, "Bütün bu ro-
botik teknolojisinin, otonom gelişmesiyle
birlikte aslında bütün çabamız, gayretimiz
geleceğin mobilitesinde devrim yaratacak
uçan araba teknolojisini geliştirmek. Yani
uçan akıllı mobiliteyi bir anlamda geliştir-
mek. Şu anda otomotivde seri imalat hat-
tında bugüne kadar yaşanan en büyük
devrim elektrikli arabaların bugün
TOGG'un da üzerinde çalıştığı elektrikli
arabaların çıkmış olması. Bunun yanında
akıllı arabaların çıkıyor olması en büyük
devrim. Ondan sonraki adım ne diye baktı-
ğımızda, dünyada birçok girişimin bu
alanda çalıştığını görüyoruz; akıllı uçan ara-
balar olduğunu görüyoruz. Hatta büyük,
dev firmalarda bu alanda çalışıyor. Bildiğim
kadarıyla 200'e yakın girişim bu alana yöne-
lik çalışmalarına devam ediyorlar. Burada
karşılaşacağımız birçok büyük teknik prob-

lem
var. Henüz
bunların hepsi aşılmadığından bugün bu
gerçekleşmiş değil. Biz de bu çalışmalara
yaklaşık 3 sene önce başladık. Cezeri dedi-
ğimiz insansız hava aracını yani bir an-
lamda herkesi kolaylıkla pilot yapabilecek,
aynı kişisel bilgisayarın icadından olduğu
gibi bir teknoloji olarak bakıyoruz. Ama her
yönüyle çok karmaşık, otonomik problemle-
rinin ve bunun yanında kurumsal farkında-
lık dediğimiz gördüğünü anlama,
tanımlama ve çok yüksek insanla birlikte
uçacağından yüksek emniyet ve güvenilirliğe
sahip olması gereken bir platform" açıkla-
masında bulundu. 

Büyütülmüş bir drone

Selçuk Bayraktar, ekrana yansıtılan Cezeri
görüntüsünü göstererek, "Şu an Cezeri'nin
ön prototipi. Bu aslında büyütülmüş bir
drone. Bunun uçan araba olması için içine
gelecek her sistemin belki 5 - 20 - 15 yıl ge-
lişmesi gerekiyor. İtki sistemlerinde batarya
teknolojilerine, bunu akıllı bir şekilde uçura-
cak yapay zeka teknolojilerinden içindeki
elektronik donanımlara kadar her şeyin
büyük atılımlar yapması gerekiyor. Bugün-
den hazırlanıyoruz ki yarın bu alanda
oyuncu olabilelim" şeklinde konuştu. DHA

HEDEFIMIZ
UCAN ARABA
TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, "Bütün bu robotik teknolojisinin, otonom
gelişmesiyle birlikte aslında bütün çabamız, gayretimiz geleceğin mobilitesinde devrim yaratacak
uçan araba teknolojisini geliştirmek. Yani uçan akıllı mobiliteyi bir anlamda geliştirmek" dedi

İstanbul Garden X Carnival, 26 Eylül
Pazar günü İstanbul'da başlıyor. House
müziğin dünyadaki en önemli temsilcile-
rinden Alman ikili Tube & Berger’in sahne
alacağı, Lokal Sahne’nin önemli DJ’lerin-
den Aksak, Hemi ve Ecem Seçkin’in per-
formanslarına, alanının en başarılı
isimlerinden graffiti ustası Reach Geblo ve
geri dönüştürülmüş materyaller kullana-
rak harikalar yarattığı özgün sanat
eserleriyle dikkat çeken Sebahat
Karcı’nın canlı çalışmaları eşlik
edecek. Alana kurulacak geniş
"Food Court" alanında Hil-
ton’un mutfağından çıkacak
leziz sokak lezzetleri, renga-
renk bir sunumla gün boyu

katılımcıların hizmetinde olacak.

Mix servis edilecek

İskoçya’nın bir zürafa kadar uzun olan
en yüksek imbiklerinde iki kez distile edi-
len, yeryüzündeki en iyi 100 barmenin
danışmanlığında, dünyanın karıştırılmak
üzere üretilmiş ilk "Single Malt"ının baş
kahramanı olacağı enfes mixler alandaki

barlardan etkinlik boyunca servis edi-
lecek. Etkinlik süresince devam

edecek olan aktivasyon, oyun ve
sürprizler, katılımcılara özgün

bir karnaval deneyimi yaşata-
cak. Genç, dinamik, mace-
racı, cüretkar ve meraklı.
DHA

Carnival başlıyor

Türkiye'nin yetişmiş insan kaynağını ar-
tırmayı hedefleyen Teknofest Havacılık,
Uzay ve Teknoloji Festivali'nde heyecan
sürüyor. TEKNOFEST'te dün SOLOTÜRK
rüzgarı esti. SOLOTÜRK ekibi, izleyicilere
unutamayacakları nefes kesen bir gös-
teri sergiledi. Bu
yıl dördüncüsü
gerçekleştirilen
dev organizasyon,
26 Eylül'e kadar
Atatürk Havalima-
nı'nda ziyaretçile-
rini ağırlayacak.
Festivalin ikinci
gününde; dikey
rüzgar tüneli, pla-
netaryum, hava
araçları sergisi,
kara araçlar ser-
gisi düzenlendi.
Eğitici atölyeler
bölümünde ise
Bilim Merkezi
Atölyeleri, Bilim
Türkiye Atölyeleri,
Roketimi Tasarlı-
yorum Atölyesi mi-
niklere açık
olacak. 20'den
fazla teknoloji ya-
rışması ve sergiler
de açık olacak.

SOSLOTÜRK 
NEFES KESTİ
SOSLOTÜRK 
NEFES KESTİ
SOSLOTÜRK 
NEFES KESTİ
SOSLOTÜRK 
NEFES KESTİ
SOSLOTÜRK 
NEFES KESTİ
SOSLOTÜRK 
NEFES KESTİ
SOSLOTÜRK 
NEFES KESTİ

Tek spor futbol değil
Eyüpsultan Belediyesi ile Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın birlikte temelini attıkları yüzme havuzu Topçular Mahallesi’nde açıldı.
Açılışta konuşan Başkan Köken, “Futbol dışında başka sporların da olduğunu vatandaşlarımıza anlatmamız gerekiyor” dedi
Yüzme havuzunun açılışına Eyüp-
sultan Kaymakamı İhsan Kara,
Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz
Köken, 2017 yılında Paralimpik
Dünya Yüzme Şampiyonası'nda
birincilik elde eden Beytullah
Eroğlu, 100 metre hız apnea yarı-
şında Türkiye rekoru kıran, Avrupa
7.'si Damla Pınar Özdemir, 2018
Paletli Yüzme Türkiye Şampiyona-
sı'nda ise altın madalya kazanan
Duygu Özdemir ve çok sayıda va-
tandaş katıldı.

Çok fazla talep var

Açılış programında konuşan
Eyüpsultan Belediye Başkanı
Deniz Köken, “Bu havuz be-
lirlediğimiz 53 projenin içeri-
sinde vardı. İlk temelini
attığımız havuz burasıydı

ancak pandemiden dolayı açılışı
bugüne kaldı. Bu havuzun temelini
Gençlik ve Spor Bakanlığı'yla attık.
Futbolun dışında da sporun oldu-
ğunu vatandaşlarımıza anlatmamız
gerekiyor. İlkokul bitmeden herke-
sin yüzme öğrenmelerini istiyoruz.
İlk ve ortaokullarda yüzme soru-
nunu bu tesislerimizle halletmeye
çalışacağız. Eyüpsultan’da yüz-
meye talep yoğun oluyor. Bu sene
yaz spor okulumuza 8 bin 500 mü-

racaat oldu. 3 bin 200’ü yüzmeye
oldu. Yüzmeye çok fazla talep var.
Çocuklarımızın bu talebini yerine
getirmeye gayret ediyoruz. Şu anda
iki havuz bir plajla çalışmalarımızı
devam ettiriyoruz” dedi. Törende
konuşan 2018 Paletli Yüzme Tür-
kiye Şampiyonası'nda altın ma-
dalya kazanan Duygu Özdemir, “
Benim de yüzmeye başlama hika-
yem oturduğum ilçenin yüzme ha-
vuzunda başladı. Yedi yaşındayken

ilçe belediyesinde bulunan
antrenörüm yönlendirmesiyle
yüzme sporuyla tanıştım. İlçe
havuzları Türk sporcusuna
çok şey kazandırdığını düşü-
nüyorum. Nice şampiyonlar
yetişerek ülkemizin şanlı bay-
rağını gururla dalgalandırır-
lar” diye konuştu.  DHA

MOOD Dergisi tarafından bu yıl 8'incisi
düzenlenen törenle "8. Mood Ödülleri"
sahiplerini buldu. Sanat, spor ve medya
dünyasından önemli isimlerin katıldığı tö-
rende 'Yılın En iyi Haber Ajansı' ödülüne,
Demirören Haber Ajansı layık görüldü.
Sosyal mesafe kurallarına uygun olarak
gerçekleştirilen ödül törenine sanat, spor
ve medya camiasından önemli isimler ka-
tılırken, birçok farklı kategoride ödül da-
ğıtıldı. Jüri tarafından ödüle layık görülen
kişi ve kurumlara ödülleri verildi. Tö-
rende, Demirören Haber Ajansı, 'Yılın En
İyi Haber Ajansı' ödülüne layık görülür-
ken, ödülü DHA adına Demirören Haber
Ajansı Haber Müdürü Sibel Bitecik aldı.
Milliyet Gazetesi ' Yılın En İyi Gazetesi'

ödülüne layık görülürken ödülü Milliyet
Gazetesi adına Demirören Medya Gaze-
teler iletişim ve Etkinlik Direktörü Merve
Akbaş Özkaynak aldı. Kanal D Magazin
en iyi magazin programı, Hürriyet Gaze-
tesinden Hakan Gence yılın en iyi röpor-
tajcısı ödülünü aldı. Birçok farklı
kategoriden ödül sahibi ve davetlinin ka-
tılımı eşliğinde bu yıl 8'incisi düzenlenen
Mood Ödülleri Töreni, ödüllerin sahip-
lerine teslim edilmesinin ardından son
buldu. DHA

En iyilere ödül


