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Maltepe Belediyesi, AKUT
Vakfı işbirliği ile sürdür-

düğü çalışmalar kapsamında 
deprem bilinçlendirme seminerle-
rinin ilkini gerçekleştirdi. Semi-
nerde konuşan ve Maltepe'deki
yapıların yarısına yakınının olası
bir depremde risk altında oldu-
ğunu belirten Ali Kılıç, “Malte-
pe'de yaklaşık 29 bin bina var.
Yaptığımız araştırmalar sonu-

cunda 13 bin binamız deprem 
riskiyle karşı karşıya. En son İzmir
depreminde yıkılan binaların 
etrafı  boştu, ona rağmen enkazın
derinine 4-5 günde ulaşılabildi.
Maltepe’de özellikle Fındıklı 
Mahallesi'ni göz önüne alalım;
o iç içe binalar, o dar sokaklarda
bir enkaza tamamen müdahale
etmek belki en az 5 gün, 10 gün
alacak” diye konuştu.
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu,
“İstanbul Büyükşehir Belediyesi

sanat ve meslek eğitimi kursları,
İSMEK, bugün yeni bir döneme 
başlıyor” dedi. Kuruluşun adını 
‘Enstitü İstanbul İSMEK’ olarak 
değiştirdiklerini belirten İmamoğlu,
yeni dönem yapılanmasında Z kuşa-
ğını çok önemse-
diklerini vurguladı.
İmamoğlu,
“Z kuşağının 
dinamiklerini ve
ihtiyaçlarını göz
önünde bulundu-
rarak, eğitim ve
hizmet politika-
mızı güncelledik”
dedi. I SAYFA 5
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KURULUŞUN ADI DEĞİŞTİ

İmamoğlu’ndan 
İSMEK’e Z ayarı!

İddiaya göre, Beyoğlu'nda 
galericilik yapan Hüseyin

Çınar (34), yaklaşık 7 ay önce, sosyal
medya aracılığıyla, Pendik'te bir has-
tanede çalışan asistan doktor Aslıhan
B. (28) ile tanıştı. Çınar ile B., bir
süre sonra sevgili oldu. Evlenme 
kararı alarak sözlenen sevgililer, 
Pendik'te ev tutarak birlikte yaşa-

maya başladı. Geçtiğimiz günlerde
Aslıhan B. ile birlikte eve gelen 5 kişi
Çınar'ı silah zoruyla koltuğa oturttu.
Şüpheliler, Çınar'ı soyarak taciz etti.
Çınar'dan, evini satarak kendilerine
vermesini isteyen kişiler, daha sonra
tehdit ve silah zoruyla 260 bin liralık
senet imzalattı. Aslıhan B. ise iddia-
ları yalanladı. I SAYFA 4
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ŞÜPHELİLER, ÇINAR’I SOYARAK TACİZ ETTİ

KAÇAK ÇAYLARI
YAKACAĞIM!

Rize'de kadın çay
üreticileri ile bir

araya gelen CHP Genel
Başkanı Kemal Kılıçda-
roğlu, “İnşallah iktidar
olacağız, Rizelilerin oyla-
rıyla iktidar olacağız. Eğer
ben haktan, hukuktan,
adaletten söz ettiysem

450 kilometre yol yürü-
düysem o kaçak çayları
yakalayıp, Rize meyda-
nında yakmak da benim
boynumun borcu olacak.
Hiç kimsenin, Rizelilerin
alın terini çalmasına asla
izin vermeyeceğim” dedi.
I SAYFA 7
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Kılıçdaroğlu’nun 
vicdanı haczedilmiş

MHP lideri Devlet Bahçeli, "Türki-
ye'de Kürt sorunu diye bir sorun 

yoktur. Var diyen, olduğunu ısrarla dayatıp
iddia eden kim varsa kalbi Türk milletiyle
bir atmayan namertlerdir. Kılıçdaroğlu'nun
iradesi rehin alınmış, vicdanı haczedilmiş-
tir. HDP'yi meşru görmek, meşruiyet kavra-
mında vurulmuş paslı zincirdir. CHP Genel
Başkanı tarihi bir yanlışın içindedir. CHP 
bölücülüğün ve terörizmin siyaset ayağı 
olmaya HDP'den daha çok yatkın ve 
meyyaldir" dedi.
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Her türlü şaibe 
gündeme gelebilir

Muhalefetin Cumhurbaşkanı 
adayının kim olacağı sorusuna

cevap veren Saadet Partisi Lideri Temel 
Karamollaoğlu, "Şimdiden birisini bulsa-
nız, 'bu adayımız' deseniz, yarın paçavra-
sını çıkarırlar, her türlü şaibe gündeme

gelebilir. Onun
için ancak seçim
sathına girilince
böyle bir aday 
çıkarsa elbet tenkit
edilecektir, edilme-
mesi mümkün
değil ama o artık
seçim sathına 
girildiği süreçte
farklı yorumlana-
caktır” dedi.
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YıKıLAn BinALArA 
10 GÜnDE MÜDAHALE EDiLEMEZ!

İstanbul’da 7.4 büyüklü-
ğünde deprem bekledikle-

rini vurgulayan AKUT Vakfı
Başkanı Nasuh Mahruki ise
"Özellikle 2000 öncesi yapılan
binalarda mutlaka mikro bölge-
lendirme ve ölçeklendirme çalış-
malarıyla buradaki yıkım riski
bulunan, yüksek olan binaların
tespit edilmesi en öncelikli konu
aslına bakarsanız. 200 bin ağır ve

orta hasarlı binanın olacağı, yak-
laşık 3 milyon insanın yaşadığı bir
yerleşim alanının olası İstanbul
depreminden etkilenmesi bekleni-
yor" dedi. Mahruki, “Ülkenin 
örgütlü arama ve kurtarma yapı-
sının bununla başa çıkması müm-
kün değil. 48 bin ağır hasarlı bina
diyoruz Türkiye'de 48 bin tane
kurtarmacı yok” ifadelerini 
kullandı. I SAYFA 9
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DEPrEMDEn YAKLAŞıK 
3 MiLYOn KiŞi ETKiLEnECEK

GALERiCiYE
ASK TUZAGI

İddiaya göre, evlilik hazırlığında olduğu kadın doktor
tarafından tuzağa düşürülerek, 5 kişi tarafından darp 
edilen Hüseyin Çınar, tehdit ve silah zoruyla 260 bin liralık
senet imzaladı. Çınar, cinsel tacize de uğradığını iddia etti

Konseptleri
YIKACAĞIZ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat
Oktay, TEKNOFEST'i ziyaret etti.

Oktay'a, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı
ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı
Selçuk Bayraktar eşlik etti. Oktay, Türki-
ye'nin savunma sanayisinde dünyada yeni
konseptler geliştiren bir ülke konumuna gel-
diğini vurgulayarak “Artık dünyadaki bütün
konseptleri, savunma sanayi alanındaki
bütün paradigmaları yıkarak yeni konseptler
geliştiren bir Türkiye var Şimdi bu teknolojiyi
sivil alana yaymak istiyoruz” dedi.
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Unutulmaz şarkıların ve 
birbirinden güzel sürpriz

sahne şovlarının yer aldığı Harbiye
Açık Hava Sahnesi’nde Zeynep Bas-
tık izleyicileri kendisine hayran 
bıraktı. Konser sırasında Zeynep
Bastık’a Reynmen ve Emir Can
İğrek de eşlik etti. Emir Can İğrek
ile “Dargın” parçasını seslendiren
başarılı şarkıcı Reymen’le yaptık-

ları “Yalan” adlı şarkısını da ilk kez
Harbiye Sahnesi’nde izleyicilerine
söyleyerek sürpriz yaptı. I SAYFA 2
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Ekrem İmamoğlu

AK Parti Grup Başkanı Naci
Bostancı, 'Kürt sorunu' tartış-

malarıyla ilgili, “Şiddetin gölgesi al-
tında bu işler konuşulmaz. 'Şiddet
çeksin gölgesini; bir demokratik or-
tamda her şeyi konuşuruz' şeklinde
ilkeli ve halka yaslanan bir tavır ol-
malı. Bu konular terörün gölgesinde
değil, serbestçe,
özgürce bir 
zeminde konuşul-
malı” dedi.
CHP'yi de eleşti-
ren Bostancı, 
“En hayati soru-
lara cevap vermi-
yor, sadece yol
gösteriyor” diye
konuştu. I SAYFA 7

ç

KÜRT SORUNU AÇIKLAMASI

Halka yaslanan 
bir tavır olmalı

Naci Bostancı

Fatih İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü ve Fatih Belediyesi

iş birliğiyle düzenlenen Fatih 4007
TÜBİTAK Bilim Şenliği başladı. Ya-
parak, yaşayarak öğrenme anlayışıyla
bilimi öğrencilerle buluşturmak ama-
cıyla hayata geçirilen projeye birçok
devlet ve vakıf üniversitesi de destek
verdi. Belediye Başkanı M. Ergün
Turan, “Fatih'e bir bakın; Her köşe
başında, bir mühendislik harikası
yapı, ince zevklerle, büyük bir maha-
retle işlenmiş bir eser karşınıza çıkar”
dedi.  I SAYFA 8
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FATİH’TE BİLİM ŞENLİĞİ

Her köşe başında
harika bir yapı!

Temel Karamollaoğlu

Çirkin sözlere 
hukuki işlem

Beşiktaş'ın Adana Demirspor ile 
oynadığı maçın bitmesinin ardından

sahnede şarkısını yarıda kesen Serdar
Ortaç, yaptığı hareketler ve söylediği söz-
lerle Beşiktaş taraftarının tepkisini çek-
mişti. Siyah beyazlı kulüp yaptığı resmi

açıklama ile Serdar
Ortaç için hukuki

işlem başlatıldı-
ğını açıkladı.
Adana’da sahne
aldığı bir me-
kanda konuşan

Ortaç, "Adana
Demirspor bu

hafta ağzına
s…tı helal
olsun
Adana. 
O yüzden
söylüyo-
ruz. O 
yüzden
zıplıyoruz”
demişti. 
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MALTEPE BELEDiYE BAŞKAnı ALi KıLıÇ, ACı GErÇEĞE PArMAK BAsTı

AÇIK HAVADA AÇIK HAVADA AÇIK HAVADA AÇIK HAVADA AÇIK HAVADA AÇIK HAVADA AÇIK HAVADA AÇIK HAVADA AÇIK HAVADA 
BASTIK RÜZGARI

MALTEPE’NIN
YARISI 

YIKILIR!

18 MAHALLEDE DE GÖnÜLLÜLEr OrDUsU
Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde gerçekleşen 
seminderde konuşan Belediye Başkanı Ali Kılıç, “AKUT Vakfı ile
başlattığımız projenin temelinde 18 mahallede bir gönüllüler
ordusu oluşturmayı hedefliyoruz. Maltepe’mizi hep birlikte
afetlere hazırlayacağız” diye konuştu.

ÖĞRENCİLER 
AÇIKTA KALDI

CHP Milletvekili
Ali Şeker, öğren-

cilerin yaşadığı yurt 
sorununa değinerek,
“AKP’nin 2020 yılı yurt
yatak kapasitesi hedefi
900 bindi. Maalesef
mevcut 719 bin 567”
dedi. İktidarın öğren-
cileri açıkta bıraktı-

ğını savunan Şeker,
“Geçmişte Gülen ce-
maatine barınma konu-
sunda alan açan AKP,
barınma konusunda ça-
resiz kalan gençleri
şimdi de başka vakıf ve
cemaatlerin kucağına

itiyor” eleştirisinde
bulundu. I SAYFA 7
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Çoluğu çocuğu tehdit ediyorlar
Bahçelievler'de alacak
verecek yüzünden ye-

ğeni tarafından silahla öldürü-
len Necdet Taşkın'ın eşi ve
oğlu olaya karışan ve polisin
aradığı diğer 3 yeğenin kendi-
lerini sürekli tehdit ettiklerini
belirterek, bir an önce yaka-
lanmalarını istediler. I SAYFA 9
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Yoksulluk 
sınırı 
yükseldi! 

Büyük bir mağduriyet yaşadığını anlatan Hüseyin
Çınar, vücudundaki darp izlerini de gösterdi.
Çınar, “Suçluların ceza almasını istiyorum” dedi. SAYFA 6’DA

Ali Şeker

AÇIK HAVADA 

Maltepe 
Belediyesi, AKUT

Vakfı işbirliği
kapsamında deprem

bilinçlendirme 
seminerlerinin ilki

gerçekleşti. 
Seminerde konuşan

Belediye Başkanı 
Ali Kılıç, Maltepe'deki

yapıların yarısına
yakınının olası bir 

depremde risk altında
olduğunu belirtti. Kılıç,
“Maltepe'de  yaklaşık 

29 bin bina var.
Yaptığımız araştırmalar

sonucunda 13 bin binamız
deprem riskiyle karşı

karşıya” dedi
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Devlet
Bahçeli
Devlet
Bahçeli
Devlet
Bahçeli
Devlet
Bahçeli
Devlet
Bahçeli
Devlet
Bahçeli
Devlet
Bahçeli
Devlet
Bahçeli

Serdar
Ortaç
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KBB Uzmanı Dr. Mustafa 
Engin Çakmakçı, 20-26 Eylül
Uluslararası İşitme Engelliler
Haftası kapsamında yaptığı

açıklamada, çocuklarda işitme
kaybının 10 önemli sinyalini
sıraladı, önemli uyarılar ve

önerilerde bulundu

S ınıfta derslerde söz almıyor, soruları yanıtsız bırakı-
yor, dikkatsiz görünüyor; tekrarlaması istendi-
ğinde, sesleri karıştırıyor veya yanlış telaffuz

ediyor… Hiç akla gelmese de bu ve benzeri bazı davra-
nışlar çocuklarda işitme sorunlarının önemli sinyallerin-
den olabiliyor! Acıbadem Bakırköy Hastanesi Kulak,
Burun ve Boğaz Hastalıkları Uzmanı Dr. Mustafa Engin
Çakmakçı, çocukluk döneminde işitme kayıplarının geç
fark edildiğinde gelişim geriliği sorunu olarak karşımıza
çıkabildiğini, bu gelişim geriliğinin de akademik başarısız-
lığı ve sosyal olarak toplumda yer edinememesi soru-
nunu beraberinde getirebildiğini belirterek “Bazen,
yalnızca tek kulakta olan işitme kaybını anlamak zor ola-
biliyor. Oysa tek kulaktaki işitme kaybının bile çocuğun
işitme yoluyla öğrenme kabiliyetini olumsuz etkileyebile-
ceğini unutmamak gerekir. İşitme kayıplarının erken fark
edilmesi, tanınması ve çözüm üretilmesi sayesinde bebek
ve çocukların engelli birey olmaktan çıkarılıp yaşamını
sağlıklı şekilde sürdürmesi sağlanabilir” diyor. KBB Uz-
manı Dr. Mustafa Engin Çakmakçı, 20-26 Eylül Uluslar-
arası İşitme Engelliler Haftası kapsamında yaptığı
açıklamada, çocuklarda işitme kaybının 10 önemli sinya-
lini sıraladı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu. 

Normale yakın olabilir

Çocukluk dönemi işitme kayıpları, genetik yani doğuştan
olabileceği gibi okul öncesi ve okul çağında da ortaya çı-
kabiliyor. İşitme doğuştan hiç olmayabileceği gibi ağır,
orta ve hafif düzeyde işitme kayıpları ile karşılaşılaşılabili-
yor. Acıbadem Bakırköy Hastanesi Kulak, Burun ve
Boğaz Hastalıkları Uzmanı Dr. Mustafa Engin Çak-
makçı “Gelişimsel bozuklukların yanı sıra sonradan ka-
zanılmış işitme kayıpları da olabiliyor. Yenidoğan sarılığı,
prematüre doğum, geniz eti büyüklüğü, alerji, sık sık üst
solunum yolu enfeksiyonu geçirmek, orta kulakta sıvı bi-
rikimi, enfeksiyonlar, travmalar, ilaçlar ve yüksek gürül-
tüye maruz kalmak işitme sorunlarına yol açabiliyor. Tanı
konulmamış doğumsal veya çocukluk çağında gelişen

işitme kayıpları ço-
cuğun dil, sosyal, duy-
gusal, bilişsel ve
akademik gelişimini, dola-
yısıyla yaşam kalitesini olum-
suz olarak etkiliyor” diyor. Bebeklerde
işitme kaybının en yaygın görülen nedeninin
gelişimsel (doğumsal) bozukluk olduğunu belirten Dr.
Mustafa Engin Çakmakçı, erken tanının her yaşta önemli
olduğunu vurgulayarak “İşitme kaybı tanısının doğum-
dan sonraki ilk 6-9 ay içerisinde konması ve erken cihaz
ile eğitim sağlanması durumunda bu çocukların dil ve ko-
nuşma gelişimleri normal ya da normale yakın duruma
getirilebilir” diye konuşuyor. 

Öğretmenin farkındalığı çok önemli

Özellikle bebeklerde işitme kaybının ilk altı ay içerisinde
fark edilmesi ve erken tedavi durumunda çocukların dil
gelişimleri normal ya da normale yakın duruma getirile-
biliyor. Ülkemizde işitme kaybının araştırılması her yeni
doğan bebekte yapılıyor. 2004 yılında ulusal bir program
olarak uygulanmaya başlanan “Yeni doğan İşitme Ta-
rama Programı” her bebekte işitme taramasının yapılma-
sını, erken tanı konulmasını ve işitme kaybının giderilmesi
için seçeneklerin ortaya konmasını sağlıyor. KBB Uzmanı
Dr. Mustafa Engin Çakmakçı “Tarama programında
işitme kaybı ortaya çıkmayan bebekte ve çocukluk döne-
minde işitme kaybının erken fark edilmesinde anne ve ba-
baların, yuva ve ilkokul öğretmenlerinin ve çocukla
ilgilenen her bireyin farkındalığı büyük önem taşımakta-
dır” diyor. 

Konuşma gelişimi 

Bebek ve çocuklarda konuşma gelişiminin, işitmenin sağ-
lıklı olmasına bağlı olduğunu belirten Dr. Mustafa Engin
Çakmakçı şöyle konuşuyor: “Konuşma gelişimi işitme
hakkında önemli fikirler verir. Her çocuk benzersiz olsa
da, bebeklerde ve çocuklarda iletişim gelişiminin genel
aşamaları vardır: Örneğin; ilk 3 aya kadar bebek ani ve
yüksek seslerde irkilir, tanıdık sesleri duyduğunda 

sakinleşir. 3-6 ay arasında; ismi söylendiğinde veya or-
tamda bir ses varlığında sizi görmese de başını çevirir,
kendi kendine mırıldanma şeklinde sesler çıkarır. 6-9 ay
arasında; adı söylendiğinde tepki verir ve başını sesin yö-
nüne çevirir. Anne, baba, hayır, bay bay gibi basit sözcük-
leri kavrayabilir. 10. ayda; bebekçe sesler, tek tek heceli
sesler çıkarabilir ve konuşma benzeri seslere dönüşür. 12.
ayda birkaç sözcük söyleyebilmelidir. 12-18 ay arasında;
basit kelimeleri ve sesleri tekrarlar. Tanıdık nesneleri işaret
etmeye çalışır, basit talimatları anlar, tanıdık hayvan sesle-
rini taklit edebilir. Yedi veya daha fazla kelime kullanabilir.
18 aylık çocuğun konuşmasının yüzde 25’i anlaşılabilir
olmalıdır. 18-24 ay arasında; basit cümleleri anlar, ko-
mutla tanıdık nesneleri alır ve vücudun çeşitli kısımlarını
gösterir. 20 ila 50 sözcüklük konuşulan kelime hazinesine
sahip olur ve kısa cümleleri kullanır. 2-3 yaş arasında; 50-
250 sözcük ile konuştuğu kelime hazinesine sahiptir. Basit
iki sözcük içeren cümleler kullanır. Konuştuklarının çoğu,
her gün çocukla birlikte olmayan yetişkinler tarafından
yüzde 50-75'i anlaşılır olmalıdır. Dudak hareketlerini gör-
meden, söylendiğinde vücudun bazı kısımlarını işaret
eder. 3 yaşından itibaren, hemen hemen her şeyi tek keli-
meyle adlandırır. Sizinle veya oyuncaklarla sohbet eder.
450 kelimelik bir kelime dağarcığa sahiptir. 4 veya 5 keli-
melik cümleler kurar, konuşmaları takip eder. Çocuğun
konuşmasının yüzde 75 ila yüzde 100'ü anlaşılır olmalı-
dır. 3- 5 yaş arasında; günlük olarak isteklerini anlatır,
duyguları yansıtır, bilgi verir ve sorular sorar. Okul öncesi
yaştaki bir çocuk söylenenlerin neredeyse tümünü anlar.
Sözcük hazinesi 1000 ila 2000 sözcüğe ulaşır. Karmaşık
ve anlamlı cümleler kurar. Tüm konuşma net ve anlaşıla-
bilir olmalıdır.”

NEŞE MERT

Çocuğunuz seslere yanıt ve tepki vermiyorsa Konuş-
ması geç ve konuşma gelişimi yaşına göre geridey-
seGörüş alanı dışında konuşan kişileri ve sesleri
fark etmiyorsatelevizyon veya benzeri ortamlarda
sesleri herkesten fazla açarak izliyorsaDüşük, orta
veya yüksek seslere anormal tepki veriyorsa tekrar-
laması istendiğinde, sesleri karıştırıyor veya yanlış
telaffuz ediyorsaİsmi söylendiğinde ve seslenildi-
ğinde cevap ve tepki vermiyor, dönüp bakmıyorsa
Dikkatsiz görünüyor, okul çağında ise sınıfta derse
katılımı az, öğrenmesi geri ve başarı düzeyinin
düşük olduğunu düşünüyorsanızDil gelişiminde bo-
zulma ve gerileme gözlüyorsanıztelefondaki ko-
nuşma veya soruları yanıtsız bırakıyorsa.

İşitme kaybının

10 sinyali!

Doğumsal (genetik) iç kulak gelişim bozuklukları
Baş ve yüzün yapısal anomalileriPrematüre (erken)
doğumYenidoğan sarılığıKulak enfeksiyonlarıYük-
sek ateşli hastalıklar, menenjitDüşme ve kazalara
bağlı kafa travması İç kulağa zararlı bazı ilaçların
kullanılmasıYüksek gürültüye maruz kalmaannenin
gebelik döneminde geçirdiği ateşli hastalıklar 
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Huzursuz bacak sendromuna dair
Siz de bacaklarınızda özellikle geceleri şiddetlenen bu tür sorunlardan yakınıyorsanız,
dikkat! Geceleri uykusuz kalmanızın nedeni “Huzursuz Bacaklar Sendromu” olabilir! 

AkşAm saatlerinde otururken
veya yatağa uzandığımda, yani
istirahat halindeyken başlıyor

bacaklarımdaki yanma, batma, kimi za-
mansa karıncalanma gibi rahatsız edici
his… Rahatlamak için bacaklarımı sü-
rekli hareket ettirme ihtiyacı hissediyo-
rum… Bu sorunlarım geceleri öyle
şiddetleniyor ki uyumak ne mümkün!
Yataktan çıkıp evin içinde hareket edince
yakınmalarım azalsa da, yatağa girince
tüm şiddetiyle devam ediyor… Çoğu ge-
celer uykuya ancak sabaha karşı yakın-
malarım dinince dalabiliyorum…
Uykusuz gecelerin faturası ise ağır olu-
yor; sabahları yorgun uyanıyorum, gün-
düzleri de aşırı uykulu olduğum için aile,
iş ve sosyal hayatımda ciddi problemler
yaşıyorum! Siz de bacaklarınızda özel-
likle geceleri şiddetlenen bu tür sorunlar-
dan yakınıyorsanız, dikkat! Geceleri
uykusuz kalmanızın nedeni “Huzursuz
Bacaklar Sendromu” olabilir! 

Ülkemizde 3 milyon 
kişinin sorunu!

Huzursuz Bacaklar Sendromu (HBS);
özellikle akşam saatlerinde ve hareketsiz
kalındığında bacakları hareket ettirme is-
teği ve buna eşlik eden ağrı, batma, ka-
rıncalanma ve yanma gibi belirtilerle
kendini belli eden bir tablo. Ülkemizde
her 100 kişiden 4’ü Huzursuz Bacaklar
Sendromu tanısı alıyor. Bir başka deyişle,
ülkemizde ortalama 3 milyon kişi bu sen-
dromla mücadele ediyor. Her yaş gru-
bunda görülmekle birlikte, yaş
ilerledikçe risk artıyor. Acıbadem Üni-
versitesi Atakent Hastanesi Nöroloji
Uzmanı Prof. Dr. Murat Aksu, uy-
kuda hareket bozukluğu olan Huzur-
suz Bacaklar Sendromu'nda erken
tanı ve tedavinin çok önemli oldu-

ğunu belirterek, “Yaşam alışkanlıklarında
yapılacak olan düzenlemeler ve ilaç dışı
yöntemlerle birlikte ihtiyaç halinde baş-
vurulan ilaç tedavisi, bu sendromun ha-
fiflemesini, hatta tümüyle ortadan
kalkmasını sağlayabiliyor” diyor. 

Bu belirtilerden biri bile varsa… 

Huzursuz Bacaklar Sendromu genellikle
akşamları başlayıp, şiddetini geceleri ar-
tırsa da, uzun süren seyahatler veya top-
lantılar nedeniyle bacaklarımızı uzun süre
hareket ettiremediğimiz durumlarda gün-
düzleri de gelişebiliyor. Nöroloji Uzmanı
Prof. Dr. Murat Aksu, bu sendromun be-
lirtilerini şöyle sıralıyor:  
Bacaklarda yanma, batma, karınca-
lanma ve ağrı gibi rahatsız edici bir hissin
gelişmesi
Rahatsız edici his nedeniyle bacakları ha-
reket ettirme isteği
Yakınmaların akşam saatlerinde başla-
ması veya şiddetlenmesi. Gece yatıldı-
ğında en şiddetli halini alması
Yanma, batma, karıncalanma ve ağrının
bazen bacaklara ek olarak vücudun diğer
bölgelerinde de (kollar, gövde, karın, ge-
netik bölgeler gibi)
oluşmasıHare-
ketsiz ka-

lındığında sorunların daha da artması
Hareket edildiğinde, en azından hareket
sırasında şikayetlerin azalması
Bacaklarda gelişen sorunların sabahları
azalması veya kaybolması
Demir eksikliği bacakları ‘huzursuz’ ediyor
Huzursuz Bacaklar Sendromu'nun olu-
şum mekanizması tam bilinmemekle bir-
likte, beyin sapı ve omurilikteki
dopaminerjik sinir yolaklarındaki işlevsel
bozukluktan kaynaklandığı düşünülüyor.
Genetik yatkınlık bu sendromda büyük
önem taşıyor. Öyle ki Huzursuz Bacaklar
Sendromu tanısı alan her 2 kişiden bi-
rinde aile öyküsü bulunuyor. Prof. Dr.
Murat Aksu demir eksikliğinin de Hu-
zursuz Bacaklar Sendromu’na en sık yol
açan etkenlerden biri olduğuna işaret
ederek, “Ayrıca magnezyum veya folik
asitliği, hamilelik, diyabet, parkinson has-
talığı, romatoit artrit, ileri evre böbrek
yetmezliği ve bazı ilaçlar da risk faktörleri
arasında yer alıyor” diyor. 

Tanı için en iyi yöntem 
hasta öyküsü

Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Murat Aksu,
Huzursuz Bacaklar Sen-

dromu’nda tanı için
en iyi yöntemin

hastayı
dinle-

mek

olduğunu belirterek, “İyi bir öykü ve nö-
rolojik muayene tanı için yeterli oluyor.
Ancak bazı durumlarda tanı koymak için
uyku testi yapmak gerekebiliyor” diyor.
Tanı konulduktan sonra hastalığın nede-
nini belirlemek için kan testleri, ihtiyaç
halinde EMG (Elektromiyografi) yönte-
mine başvurulabiliyor. 

Sigara, alkol ve 
kafeinden uzak durun

Tedavide ilk hedef, hastanın uyku ve
yaşam kalitesini artırmak oluyor. Eğer
Huzursuz Bacaklar Sendromu’na neden
olan tıbbi bir sorun yoksa önce yaşam
alışkanlıklarında düzenlemelere ve ilaç
dışı yöntemlere başvuruluyor. “Uyku hij-
yenini sağlamak ve tüketiliyorsa alkolü kı-
sıtlamak, hastanın ilk olarak dikkat
etmesi gereken kurallardır” diyen Prof.
Dr. Murat Aksu, şöyle devam ediyor:
“Uyumadan önce hafif veya orta dereceli
germe egzersizleri yapılması, ılık-soğuk
suyla duş alınması, öğle saatlerinden iti-
baren çay ile kahve gibi kafein içeren içe-
ceklerin kısıtlanması, sigaranın
bırakılması gibi yaşam alışkanlıklarında
yapılan değişiklikler fayda sağlayabiliyor.
Ayrıca masaj ve deri yüzeyine yakın sinir-
lerin elektriksel sinyallerle uyarılması gibi
yöntemler de etkili olabiliyor.” Yapılan
tetkiklerde demir eksikliği gibi tıbbi bir
durum tespit edilmişse, bu sorunu tedavi
etmek, sendromun ortadan kalkmasını
sağlıyor. Yaşam alışkanlıklarında yapılan
düzenlemeler ve ilaç dışı tedavilerden ye-
terli fayda sağlanamazsa, en son aşa-
mada ilaç tedavisine başlanıyor.
Günümüzde ilaç tedavisi ile hastalığın
oluşturduğu belirtilerin ortadan kaldırıl-
ması, gecelerin rahat geçirilmesi sağlana-
biliyor. SEMANUR POLAT

Zeynep Bastık
rüzgar gibi esti

Türkiye’nin en güçlü sesleri arasında yer alan Zeynep Bastık, 
Harbiye Açık Hava Sahnesi’nde sevenlerine muhteşem bir gece yaşattı

UnUtUlmaz şarkıların ve birbi-
rinden güzel sürpriz sahne şov-
larının yer aldığı Harbiye açık

Hava Sahnesi’nde zeynep Bastık izleyici-
leri kendisine hayran bıraktı. Konser sıra-
sında zeynep Bastık’a Reynmen ve Emir
Can İğrek de eşlik etti. Emir Can İğrek ile
“Dargın” parçasını seslendiren başarılı

şarkıcı Reymen’le yaptıkları “Yalan”
adlı şarkısını da ilk kez Harbiye
Sahnesi’nde izleyicilerine söyleye-
rek sürpriz yaptı. Hekimler korosu

eşliğinde sahnede şarkı söyleyen zeynep
Bastık, gecede anlamlı bir mesaj vererek

“Özlem Hanım’ın liderliğini yap-
tığı “Hekimler Söylüyor”

projesinin gelirleri tıp
bölümünü kazanmış
ve imkanları kısıtlı

genç kadınların eğitim
hayatını desteklemek için tEV bünyesinde
oluşturulmuş fona aktarılıyor. Şu ana
kadar kendi imkanlarıyla sattıkları cd’lerle
6 öğrenciye öğretim hayatı boyu destekle-
yici burs sağladılar. Daha fazlası için hepi-
mizin yardımları önemli. Siz de tEV yazıp
6717’e gönderip destekte bulunabilirsiniz.
Yine konser alanı içerisindeki satış alanın-
dan alacağınız cdlerin geliri de aynı pro-
jeye aktarılacak.” dedi.

Ünlüler de katıldı
İki buçuk saat sahnede kalarak, otuza
yakın şarkı seslendiren zeynep Bastık’ın

konserin ilk yarısında giydiği kot eteğin
tasarımı Salih Balta’ya, ikinci ya-

rıda giydiği uçuş uçuş elbisesi-
nin tasarımı ise tayfun Kaba

imzası taşımakta. Konserde
zeynep Bastık’ı dinlemeye
gelenler arasında Hazar
Ergüçlü, aslı Bekiroğlu ve
Umut Kurt’ta vardı. 
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Olay, saat 02.00 sıralarında
D-100 Karayolu Esenyurt Ha-
ramidere mevkii Edirne isti-

kametinde meydana geldi. Sürücünün
direksiyon hakimiyetini kaybettiği oto-
mobil, yol kenarındaki avize satan dük-
kana girdi. Kazada kimse
yaralanmazken, ihbar üzerine olay ye-
rine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazadan yara almadan kurtulan 4 kişi,
araçtan indi. Panik yapan sürücü ve yol-
cular önce aracın yanına kimseyi yak-
laştırmadı. Daha sonra kazayı görüp
duran taksiye binen 4 kişi olay yerinden
uzaklaştı. Olay yerine gelen polis ekip-
leri kazaya karışan kişileri arıyor. yaşa-
nanlar ise iş yerinin güvenlik
kamerasına yansıdı.

S osyal medyada kullanıcıların güvenliğini
tehdit eden tehlikeli aldatmacalar ile ilgili
açıklamalarda bulunan sosyal medya uz-

manı Cemil Kayıhan, kullanıcıların en sık karşı-
laştığı dolandırıcılık yönteminin ‘phishing’ adı
verilen ‘oltalama’ yöntemi olduğunu belirtti.
Kayıhan, oltalama yöntemi ile milyonlarca sos-
yal medya kullanıcısının hesaplarının çalındı-
ğını, kullanıcıların sosyal medya kullanımı
esnasında dikkatli davranmaları gerektiğini söy-
ledi. Kullanıcıların dikkat etmeden tıkladığı link-
ler sebebiyle saniyeler içerisinde hesaplarının ele
geçirildiğini söyleyen Kayıhan, “Türkçede olta-
lama anlamına gelen phishing yöntemi du-
yunca çok basit görünse de insanların
dikkatsizliği yüzünden can yakabiliyor. Bir sos-
yal medya platformunu düşünelim; örneğin
Instagram. Bu oltalama yöntemini yapan do-
landırıcılar, kullanıcılara özel mesaj üzerinden
veya Instagram’a kayıtlı oldukları e-posta adresi
üzerinden ulaşıyorlar. Mesaj veya e-posta içe-
riklerini tıpkı resmi Instagram içeriklerine ben-
zeterek kullanıcılara gönderiyorlar. Gönderici
adına veya e-posta içeriğine dikkat etmeyen kul-
lanıcılar bu sahte iletilerde yer alan linke tıkla-
dıklarında maalesef hesapları ele geçiriliyor.
Son zamanlarda sıkça insanların maruz kaldığı
bu saldırıya ‘oltalama’ deniyor” dedi.

Yüksek takipçili hesaplarda hedefte

Cemil Kayıhan; platform, takipçi sayısı ve diğer
değişkenler fark etmeksizin tüm kullanıcıları
temkinli olması gerektiğini belirterek, “Dolandı-
rıcıların asıl hedefleri yüksek takipçi sayısına
sahip, Instagram tarafından doğrulanarak mavi
rozet verilen hesaplar. Şahsım adına, gelen en
ufak mesajdan kurumsal e-postalara kadar dik-
katli davranıyorum. Instagram adına gelen ileti-
lerde gönderici adresini tekrar tekrar kontrol
ediyorum. Instagram veya herhangi bir sosyal
medya platformunda hesabınızla ilgili bir prob-
lem olduğunda resmi Instagram hesapları ve
adreslerini dikkate alın. Üçüncü şahısların it-
hamların ve tehdit içerikli mesajlarını dikkate al-
mayın” diye konuştu.

Dikkatsiz tıklanan linklerin
sosyal medya kullanıcıları için

büyük bir tehlike yarattığını
söyleyen sosyal medya uzmanı
Cemil Kayıhan, “Sahte linklere

tıklayan kullanıcıların sosyal
medya hesapları çalınıyor, 
isimleri ile birçok yasa dışı

işlemler yapılabiliyor” dedi

Vatan Caddesi'nde
minibüs yandı

Fatih Vatan Caddesi Aksaray isti-
kametine seyir halindeki 34 FT
583 plakalı Tevfik Demirkol yöne-

timindeki minibüs, saat 09.00 sıralarında
henüz bilinmeyen nedenle ön kabin kısmı
yanmaya başladı. Alevlerin büyümesi üze-
rine, sürücü Demirkol aracını durdurarak,
yangın tüpüyle yangına müdahale etti.  İhbar
üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri ça-
ğırıldı. İtfaiye ekipleri, sürücü Demirkol'un
kendi çabalarıyla söndürdüğü aracında so-
ğutma çalışmaları yaptı. Ölen yada yaralana-
nın olmadığı yangında minibüs kullanılamaz
hale geldi. VIP hizmetler için kullanılan mini-
büsün sürücüsü Tevfik Demirkol, "Ne oldu-
ğunu anlamadım. Güngören'den çıktım,
buraya geldiğimde araç yanmaya başladı.
herhangi bir sebep yoktu. seyir halindeyken
yanmaya başladı. Motor kısmında hiç bir şey
yok. Kabin içinden yanmaya başladı. Çok
şükür söndürdük" dedi.

Fatih Vatan Caddesi'nde Aksaray
istikametinde seyir halindeki özel bir 
turizm şirketine bağlı VIP hizmetleri 
için kullanılan minibüs yandı. Ölen ve
yaralananın olmadığı yangında  minibüs
kullanılamaz hale geldi

Kaygan yolda 
kaza yaptı

üsküdar Kısıklı Tantavi Tüne-
li'nin girişinde yağmur sebebiyle
kayganlaşan yolda sürücüsünün

direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil,
emniyet şeridinde bekleyen zabıta aracına
çarptı. Otomobil içerisindeki sıkışan sürücü
yaralandı. Kaza saat 00.30 sıralarında Üskü-
dar Kısıklı Tantavi Tüneli'nin girişinde mey-
dana geldi. Edinilen bilgiye göre yağış
sebebiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün
direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil,
emniyet şeridinde duran zabıta aracına
çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomo-
bilde bulunan sürücüsü araçta sıkıştı. İhbar
üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis
ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri otomobil
içerisindeki sürücüyü sıkıştığı yerden çıkarta-
rak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı sürücü
olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardın-
dan hastaneye kaldırıldı. Kaza sebebiyle
tünel bir süre trafiğe kapandı. Araçların kal-
dırılmasının ardından trafik normal seyrine
dönerken, yaralı sürücünün durumunun iyi
olduğu öğrenildi.

Haraç vermediği
için saldırdılar!

sinemasal kurucusu Enes
Kaya, Fatih Balat'ta yürüdüğü
esnada kimliği belirsiz bir kişi

tarafından silahlı saldırıya uğradı. Silahlı
saldırı anı kameralara yansıdı. Olay, geç-
tiğimiz günlerde Fatih Balat'ta meydana
geldi. Edinilen bilgiye göre, Sinemasal
kurucusu Esen Kaya, yolda yürüdüğü sı-
rada kimliği belirsiz bir kişinin silahlı sal-
dırısına uğradı. Esen Kaya birkaç el ateş
edilmesi sonucu yaralanırken, olayı ger-
çekleştiren şahıs ise kaçtı. İhbar üzerine
olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafın-
dan ilk müdahalesi yapılan Kaya hasta-
neye kaldırıldı. Esen Kaya'ya silahlı
saldırı anı ise bir iş yerinin güvenlik kame-
rasına yansıdı. Görüntülerde, Enes Kaya
sokakta yürüdüğü esnada yanına yakla-
şan kişinin birkaç el ateş ettiği görülüyor.

Esenyurt'ta, sürücüsünün
direksiyon hakimiyetini

kaybettiği otomobil, avize
satan dükkana girdi. 

Kaza sonrası araç içindeki
4 kişi taksi ile kaçarken, 

o anlar güvenlik
kamerasına yansıdı

Dükkana daldılar taksiye binip kaçtılar
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Kripto para operasyonu
İstanbul'un Ataşehir ilçesinde düzenlenen operasyonda, yasa dışı yollardan yurda
getirilen kripto para madenciliğinde kullanılan 84 cihaz daha ele geçirildi.
Geçtiğimiz günlerde Fatih'te bir depoya yapılan baskında 73 cihaz ele geçirilmişti

istanbul Emniyet Müdürlüğü
Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele
Şubesi ekipleri, kaçakçılığın ön-

lenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kap-
samında, 20 Eylül'de Fatih'te bir iş hanında
bulunan depoda, yasa dışı yollardan yurda
getirildiği belirlenen kripto para madencili-
ğinde kullanılan 73 cihaz ele geçirmişti. Yü-
rütülen soruşturma kapsamında dijital para
madenciliğine yönelik operasyonlarını derin-
leştiren polis, aynı tarihte Ataşehir'de bir ad-

rese daha baskın düzenledi.
Uzak doğu ülkelerinden yurda kaçak yol-
larla getirilen kripto para madenciliğinde
kullanılan 84 cihaz daha ele geçirildi. Her iki
operasyonda toplam 157 cihaza el konulur-
ken, cihazların piyasa değerinin yaklaşık 1
milyon 256 bin lirayı bulduğu ifade ediliyor.

Aylık 30 bin lira kazanç elde ediyorlar

Ataşehir'de baskın yapılan depoda kurulan
havalandırma düzenekleri dikkat çekerken,

her iki operasyonda yakalanan 2 şüpheli
gözaltına alındı. Emniyet ekiplerince yapılan
incelemelerde, şüphelilerin yapmış oldukları
sanal kripto para madenciliğinden kişi başı
aylık 30 bin TL kazanç elde ettikleri de tespit
edildi. Şüpheliler hakkında “5607 Sayılı Ka-
nuna Muhalefet” suçundan başlatılan tahki-
kat işlemlerinin devam ettiği belirtildi. Öte
yandan kripto para madenciliğinde kullanı-
lan cihazlara yönelik yapılan operasyon,
polis kameralarına da yansıdı.

tornavidalı kavgada
1 kişi hayatını kaybetti
Çekmeköy Nişantepe Mahallesi'nde, oğluna uyuşturucu satmakla suçladığı kişilerle arasında tartışma çıkan baba
fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Kısa sürede büyüyen kavgayı polis ekipleri kontrol altına almakta zorluk yaşadı.
Olayda bir kişi tornavida ile yaralanırken, hastaneye kaldırılan baba yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı

Olay saat 19.00 sıralarında Çekme-
köy, Nişantepe Mahallesi, Ilgaz
Sokak üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, oğluna uyuşturucu sat-
tığı iddia edilen Recep F.'yi uyarmak için evine
giden Serdar Bayır(36) ile Recep F. arasındaki
tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kav-
gaya Recep F.'nin oğlu Muhammet F. İle ak-
rabası Nurettin Ş. de dahil oldu. Çıkan
kavgada Serdar Bayır, Nurettin Ş.'yi tornavida
ile yüzünden yaralarken, Serdar Bayır fenala-
şarak yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine
çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kısa sürede hızla büyüyen kavgaya müdahale
eden polis ekipleri yetersiz kalınca, olay yerine
Çevik Kuvvet ekipleri çağırıldı. Polis ekipleri-
nin yatıştırmaya çalıştığı kavgada, olaya karış-
tığı belirlenen 3 şüpheli gözaltına alarak
Alemdağ Polis Merkezi'ne götürüldü. Polis

ekiplerinin tarafları sakinleştirmeye çalıştığı sı-
rada sokak üzerine bulunan 2 farklı hanede
yangın çıktı. Çıkan yangına ilk müdahaleyi
olay yerindeki TOMA yaparken, anons üze-

rine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını
söndürdü. Evlerde çıkan yangının sebebi
araştırılırken polis ekiplerinin sokak üzerindeki
önlemleri sürüyor.   DHA

Tehlikeli
yolculuk

Şile'de 4'ü çocuk 8 kişinin
bir kamyonetin hurda yüklü
kasasında tehlikeli yolculuğu

kameraya yansıdı. Şile'den Çekmeköy
yönüne doğru seyir eden bir kamyonet
sürücülerin dikkatini çekti. Hurda yüklü
kamyonetin kasasındaki 4'ü çocuk 8 kişi
kamyonet kasasına oturarak korunaksız
bir şekilde seyahat ederken, o anlar
başka bir sürücü tarafından cep tele-
fonu ile kayda alındı. Kamyonet kasa-
sında hurdaların yanında ve üzerinde
oturarak demirlere tutunan çocuklar
tehlikeye davetiye çıkardı. Bu sırada
kamyonetin kasasında oturan kişinin
rahat tavırları ise dikkat çekti.

İnternet dolandırıcılığına 

dİkkat!
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D önek ve dönme kelimeleri dün ol-
duğu gibi bugünde her alanda kulla-
nılmakta olup itibar edilmekte.

“Dönek” ülkemizde yetişen bir cins güver-
cin kuşudur. Kanatlarını kuyruğunun üze-
rinde taşıyan bu cinste kanatlar uca doğru
biraz sivrice ve kanat açıklığı (iki kanat arası
mesafe) diğer birçok güvercin cinsine göre
biraz daha geniştir. Aynı zamanda uzun bir
gagaya sahiptir. Kısa sayılabilecek ayaklara
sahip olan bu kuşların duruşu neredeyse yere
paraleldir, paça ve tepe görünmez.

Keza “dönme”, insan ırkında kendini
karşı cins olarak görme hissetme durumu ki
bunu psikolog, ürolog dahası sağlıkçılara,
hayvanları da veterinere bırakalım.

Kimi toplum bilimci ve araştırmacılara
göre günün koşullarına göre tavrını belirleyen
dün dündür, bugün bugündür diyenlere de
“dönek” tanımı yapılmakta.

Baskı veya çıkarları gereği dinini, mezhe-
bini veya politik görüşünü değiştirene de
“dönme” denilmekte.

“Dönek,”
“Dönme”,
Denildiği vakit, birileri kendine seslendi-

ğini sanıp seslenen tarafa bakmakta. Hatta
yanıtta vermekte.

Birilerinin üstüne alınması, savunmaya

geçmesi hatta haklı gerekçeler bulması akla
neden nasıl, niye ve niçin sorularını da
getirmekte.

Kendi doğal cinsini, toplumdaki sosyal 
yapısını, daha düne kadar inandığı değerleri
neden beğenmez?

Ya baskı, şiddet ve zor vardır ya da yaşa-
mın kolay yolunu bulmak hayatını idame et-
tirmek için karşı değerleri savunmaya
inanmaya başlamakta ya da öyle 
görünmekte.

Galileo, Aristotelesçi kapalı evren görü-
şünden ayrılarak “evrenin sonsuzluğunu ve
dünyadan başka gezegenlerin bulunduğunu”
söyler. Galileo’nun bu tavrı nedeniyle çılgına
dönen Roma’daki Katolik Kilisesi bilime ve
eğitime karşı dogmatik/skolastik değerleri ol-
duğundan onu Engizisyon Mahkemesinde
yargılar. Mahkeme, Galileo’ya düşüncelerin-
den vaz geçmesi sonunda kilise tarafından af-
fedileceği belirtir. Yapılan baskılar sonunda
çıkarıldığı mahkemede görüşlerinden vazgeç-
tiğini belirtir. Ama mahkeme kararını verir-
ken yanındakilere “dünya yine de 
dönüyor” der.

Engizisyon G. Bruno’yu da aynı gerekçe-
lerle mahkemede yargıladı. Kilisenin Engizis-
yon Mahkemesi Bruno için odunlar üzerinde
yakılmasına karar verdi. Yakılmadan önce şu
notları bıraktı: “Ne gördüğüm hakikati gizle-
mekten hoşlanırım ne de bunu açıkça ifade
etmekten korkarım. Aydınlık ve karanlık,

bilim ve cehalet arasındaki savaşa
her yerde katıldım. Bundan dolayı her yerde
zorlukla karşılaştım ve cehaletin babaları
olan resmi akademisyenlerin yanı sıra kalın
kafalı çoğunluğun öfkesinde hedef olarak 
yaşadım,” der.

Osmanlıdan bugüne iktidara yakın olmak
ve onun nimetlerinden faydalanmak isteyen-
ler maddi ve manevi baskı/şiddetler sonunda
din veya mezheplerini değiştirenler oldu. Os-
manlı Sarayı Müslümanlığın Sünni mezhe-
bine girer. Devlet yönetimine bu mezhep
egemen olur. Sarayın baskısı nedeniyle diğer
mezhepler din dışı sayılır; yapılan baskılar
neticesinde mezhebini değiştirenler olur. Aynı
yıllarda Yahudilerin bir hahamı dindaşlarını
toplayıp etrafında örgütlenmesinden hem ha-
hambaşılık hem de saray memnun değildir.
Yapılan baskı sonunda Haham Sabetay Sevi
Musevilikten Müslümanlığa döndüğünü be-
lirtse de taraftarlarıyla eski inancı temelinde
ibadetini yapar. Müslümanlığa ve Sünniliğe
“avdet” eder.

Dünden bugüne iktidar ve devlet biçimleri
el değiştirse de yöneten ile yönetilen mutlak

vardı. İktidar ve güç odağı olanlar hem si-
lahlı hem de manevi gücü elinde bulundurur,
egemenliği altındakilere kendi inancını değer-
lerini baskı yoluyla kabul ettirir. Baskı bazen
şiddet ve zor yoluyla olurken bazen aba altın-
dan sopa göstermek yani tehdit ile bazen de
makam, koltuk ve para vererek olmakta.

Bir inancı ve değeri savunmak ve bu ko-
nuda sorumluluk yüklenmek zor bir görevdir.
Sorumluluk sahibi birinin din ileri geleni, bi-
limci, felsefeci, toplumun ileri geleni ve sınıf-
sal değerleri olanın bir anda aksi bir değere
inanca sahip olması ve savunması inananla-
rın başını döndürür.

Dün kara dediğine bugün ak diyen biri
yarın hangi rengi söyler?

Burada bir çıkar söz konusu. Çıkarları için
inancını değiştiren yarın başka bir çıkar için ya-
nındakini satmayacağının bir garantisi var mı?

Sorgu odasında işkenceden, cezaevinde
uzun yatmadan, baskıdan korkan biri itirafçı
olur, “döneklik” yapar, T.Altınay, Ş.Özkan
gibi. Kimileri de ya haince bir pusuda ya da
sorgu odasında inandığı savunduğu değerler
uğruna öldürülür Osman Mehmet ÖNSOY,
Mustafa Hayrullahoğlu, İbrahim Kaypak-
kaya, Şeyh Bedrettin ve Bruno gibi.

İnanmak ve belli bir değere sahip olmak ak-
şamdan sabaha birden olmaz. Zaman, mekân
ve güven birbiri ardına örtüşmesi gerek.

Devleti yönetenler yurttaşlar adına burada
olduklarını belirtir. Oysa devlet erkin'e çörek-

lenenler iktidarın nimetlerini hamuduyla gö-
türürken yanındakilerin ağızlarına bir par-
mak bal çalmakta. Kimi ihale almakta, kimi
basında ve renkli camda köşe başı kapmakta,
kimileri koltuk kapmakta, vekil olmakta,
kimi eğitimci olup fakültelerde caka sat-
makta, işkembeden atıp tuğla gibi kitaplar
çıkarıp yazar olmakta, hasılı yaşadığımız
toplumda dönek ve dönmeler de itibar görüp
sayılmakta.

Dönme ve dönekler çıktığı yumurtayı be-
ğenmeyen civciv gibi yeni efendilerine ya da
topluluğa kendini kabul ettirmek için eski
inanç ve değeri ile dün birlikte olduklarına
çamur atıp çılgınca çirkefleşmeyi bir meziyet
sanmakta. Oysa dünden bugüne yöneten ve
yönetilenin adları farklı olsa da sistem 
değişmemiştir.

Sadece zamana göre aktörlerin adları
değişmekte. Engizisyon mahkemesinde 
yargılanıp baskı gören Galileo sözlerini geri
alsa da karar okunurken yanındakilere
“dünya onlara rağmen yine de dönmekte”
der. Yaşamımızda egemen olan ile egemen-
lik altında olan arasında sınıflar savaşı var,
yok sayamayız.

Ne dönek ve dönmeler nede yalakalar top-
lumsal gerçeklerin üstünü örtemez, “mızrak
çuvala sığmaz”.

Döneklere, dönmelere, ispiyoncuya ve sı-
nıfsal mücadeleyi yok sayanlara ‘anlayacağı
biçimde arz ederim’.

“Sayın dönek”

İ ddiaya göre, Beyoğlu'nda galericilik
yapan Hüseyin Çınar (34), yaklaşık 7
ay önce, sosyal medya aracılığıyla,

Pendik'te bir hastanede çalışan asistan
doktor Aslıhan B. (28) ile tanıştı. Arkadaş-
lıklarını ilerleten Çınar ile B., bir süre
sonra sevgili oldu. Evlenme kararı alarak
sözlenen sevgililer, Pendik'te ev tutarak
birlikte yaşamaya başladı. Aslıhan B., bir
süre sonra kendisinin ve ailesine ait şirke-
tin borçları olduğunu, bunu ödeyemezse
evlenmelerinin gecikeceğini belirterek söz-
lüsünden para istedi. Hüseyin Çınar, tanı-
dıklarından da borç alarak toparladığı 280
bin lirayı Aslıhan B.'ye verdi. Ekonomik
durumu kötü olduğu öğrenilen asistan
doktor Aslıhan B., ilerleyen zamanlarda
da sözlüsünden para istemeye devam etti.
Kredi kartlarının borçlarını Hüseyin Çı-
nar'a ödeten Aslıhan B., öğrenci kardeşi-
nin masrafları ile tatil parasını da
ödettirdi.

Senet imzalattılar

Geçtiğimiz hafta çarşamba günü sözlü-
süyle buluşmak için çalıştığı hastaneye
giden Hüseyin Çınar, Aslıhan B.'nin işinin
uzadığını söylemesi üzerine birlikte yaşa-
dıkları eve döndü. Kısa bir süre sonra eve
gelen Aslıhan B.'nin arkasından 2 kişi
daha içeri girdi. Kimliği henüz öğrenile-
meyen kişilerden biri kendini komiser ola-
rak tanıtırken, diğeri de polis kimliği

gösterdi. Aslıhan B.'nin akrabaları olduk-
larını söyleyen kişiler Hüseyin Çınar'ı silah
zoruyla koltuğa oturttu. Şüpheliler, Aslı-
han B.'nin borçlarını üstlenmesini istedik-
leri Çınar'ı darp ederken, eve 3 kişi daha
geldi. Bu kişilerin gelmesinin ardından da
hakaret ve tehdide devam eden şüpheliler,
Hüseyin Çınar'ı soyarak taciz etti. Çı-
nar'dan, evini satarak kendilerine verme-
sini isteyen kişiler, daha sonra tehdit ve
silah zoruyla 260 bin liralık senet imza-
lattı. Sözlüsünün kardeşi tarafından zorla
köpeği de alınan Çınar, cep telefonu, saati
ve cüzdanındaki para gasp edildikten
sonra yaka paça dışarı atıldı. Yaşadığı
şoku atlattıktan sonra savcılığa giden Hü-
seyin Çınar, eski sözlüsü ile kendisini darp
ederek zorla senet imzalatıp gasp etiklerini
iddia ettiği kişiler hakkında suç duyuru-
sunda bulundu.

İstekleri hiç bitmedi

Asistan doktor Aslıhan B. ile sosyal
medya aracılığıyla tanıştığını belirten Hü-
seyin Çınar, "Sevgilimle 7 aydır beraber-
dik. Son 3 aydır aynı evde yaşıyorduk. Bu
süre içerisinde kendisinin ve ailesinin
borçlarının olduğunu, bunun evliliğimize
engel olabileceğini, bu borçların bir an
önce kapatılırsa daha yakın bir tarihte ev-
lenebileceğimizi söyledi. Ben de kendisini
sevdiğim için birikmiş paramı ve çevreden
topladığım parayı verdim. İcra dairesin-
den bana 350 bin liralık haciz belgesi ge-
tirdi. Buna istinaden ben de kendisine 280
bin lira verdim. Yine banka vasıtası ile
kendi kartlarına yatırdığım paralar, öğ-
renci kardeşine gönderdiğim yardım des-
tek paraları, kardeşinin kız arkadaşıyla
tatile giderken gönderdiğim tatil parala-
rına kadar gönderdim. Geçen süre içeri-
sinde istek ve arzuları hiç bitmedi.
Ekonomik durumları biraz bozuktu. Bu
durumunu düzeltebilmek için şans oyun-
ları oynuyordu. Burada da bazı kayıplar
vermiş. Bu borçlar da birikince, kendisi
bunalıma girdi" dedi. 

Darp etmeye başladılar

Sözlüsünün Pendik'te bir hastanenin
kulak burun boğaz servisinde asistan dok-
tor olduğunu belirten Çınar, "Burada bu-
luşmak için gittim. Gittiğimde 'Şu an
çıkamıyorum' dedi. Otoparka inmemi is-
tedi. Otoparka inince aracını göremedim.
Daha sonra bana 'eve geç geliyorum
canım' dedi. Eve geçtikten 5-10 dakika
sonra kendisi girdi. Girdikten sonra 'canım
ne haber' der demez arkasından iki kişi
girdi. Birisi komiser olduğunu iddia etti,
diğeri de polis kimliğini göstererek 'ben
polisim' dedi. Aslıhan B.'nin akrabaları ol-
duğunu söylediler. Daha sonra beni kol-

tuğa oturttular. Aslıhan'ın borçları
olduğunu bunları benim üstlen-

memi söylediler. Beni darp etmeye başla-
dılar" dedi.

2 ayrı senet imzalattılar

Darp edildikten sonra kafasına silah daya-
dıklarını belirten Çınar, "Ardından eve 3
kişi daha girdi. Bu kişiler de beni darp et-
meye başladı. Hakaret ve küfür ettiler.
Üzerimi soyarak cinsel organlarıyla beni
taciz ettiler. Ardından bana bazı evraklar
ve kağıtlar imzalattılar. Beni dövmeye baş-
ladılar. Vücudumda morluklar var. Bu-
nunla ilgili darp raporu aldım. Kafama
sıkıp faili meçhul kalabileceğini, emniyette
de adıma bir takım çalışmalar yaparak her

türlü suça alet edebileceklerini söylediler.
Ailemden kalan mülkümü satmamı ve sa-
tarak zorla imzalattırdıkları senetlerin
borçlarını ödememi istediler. 260 bin lirayı
bulan 2 ayrı senet imzalattılar. İkinci senet
70 bin liraydı. Kendini polis olarak tanıtan
kişi 'bu da bizim buraya gelme masrafı-
mız' dedi. Kafama silah dayayarak, bu se-
nedi de imzalattılar. Korkudan senetleri
imzaladım. Eski sevgilim Aslıhan B. ise
bana bir iğne hazırladığını, bu iğneyi bana
yaptıklarında kalp krizinden ölebileceğimi,
raporlara bu şekilde geçireceklerini söy-
ledi. Sonra beni yaka paça dışarı attılar.
Siyah bir araca bindirdiler" dedi. DHA

Ümraniye’de Avrupa
standartlarında olduğu belir-
tilen, hayvanlara özel park
çalışması yapıldı. Açılan 
Minik Dostlar Hayvan 
Parkı’nda köpeklerin eğitim
alabileceği, oynayıp keyifle vakit
geçirebileceği alan oluşturuldu

Hayvanlara
özel park

Ümraniye Belediyesi hayvanlara özel
‘Minik Dostlar Hayvan Parkı’ projesini
hayata geçirdi. Kişilerin hayvanlarını ge-

tirip eğiteceği ve oyunlar oynatabileceği parkın 7
gün 24 saat açık olacağı belirtildi. Parkın Avrupa
standartlarında olduğunu belirten Köpek Eğitmeni
Uğur Kuruş, “Burası gerçekten köpekler ve sahipleri
için inanılmaz bir yer. Burada minik dostlarımız ve
onların sahiplerinin eğlenebileceği, çok rahat hare-
ket edebileceği, köpeklerin enerjisini atabileceği çok
konforlu bir alan yaratılmış” diye konuştu. Kuruş,
ayrıca parkta köpekler için çeşitli profesyonel par-
kurlar olduğunu, bunlar sayesinde ise köpeklerin
sosyal odağını artıracağını belirtti.

Zarar vermeyecek

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'a bu ça-
lışmasından dolayı teşekkürlerini ileten eğitmen
Uğur Kuruş, parka getirilen köpeklerin önce dışar-
daki kum alanda tuvaletlerini yapabileceğini daha
sonra rahatlıkla içeri girebilerek oyun oynayabile-
ceklerini söyledi. Parkta her şeye dikkat edildiğini
belirten Kuruş, “Ayrıca yerler oyun oynamaları için
çok uygun. Köpeklerimizin eklemlerine zarar ver-
meyecek yerler inşa edildi. Çok profesyonel bir ça-
lışma olmuş. Birçok Avrupa ülkesini gezdim ve
böyle parkları gördüm. Bu park da gerçekten Av-
rupa standardında olmuş” diye konuştu. DHA

ali_ibrahimonsoy@mynet.com 
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Pendik'te, iddiaya göre, evlilik hazırlığında olduğu kadın dok-
tor tarafından tuzağa düşürülerek, kendilerini polis olarak ta-
nıtan kişilerin de aralarında bulunduğu 5 kişi tarafından darp
edilen Hüseyin Çınar, tehdit ve silah zoruyla 260 bin liralık
senet imzaladı. Köpeği, cep telefonu, saati ve cüzdanındaki
para gasp edilen Çınar, cinsel tacize de uğradığını iddia etti.

DOKTORDAN İĞNELİ TEHDİT
Şiddet gören ve gasp edilen Hüseyin Çınar, sözlüsü Aslıhan B.'nin
kendisini iğne ile tehdit ettiğini belirterek, "Bana bir iğne hazırladı-
ğını, bu iğneyi bana yaptıklarında kalp krizinden ölebileceğimi,
raporlara bu şekilde geçireceklerini söyledi" açıklamasını yaptı. 

Çınar'ın avukatı Oğuzhan Veli
Aras ise "Olaydan haberimiz
olur olmaz İstanbul Anadolu
Cumhuriyet Başsavcılığına suç
duyurumuzu yaptık. Suçlar
zaten resen kovuşturmaya tabi
suçlar. Müvekkilim bu süreç içe-
risinde hem gaspa uğradı, hem
nitelikli yağma, hem de hürri-
yeti tahdit suçuyla karşı karşıya
kaldı. Suç duyurumuzu yaptık-
tan sonra ek delillerimizi sun-
duk. Zaten olayı duyduğunuz
zaman kanınızı donduracak ni-
telikte insan onuruna yaraşma-
yacak muamelelerle karşı
karşıya kaldı. Kendisinin saati,
cüzdanındaki, para ve golden
cinsi köpeği gasp edildi" dedi. 

KÖPEĞİNİ
BİLE GASP
ETTİLER!

İstanbul İtfaiye-
si’nin 307. kuruluş

yıl dönümü ve İt-
faiye Haftası ne-

deniyle Kartal
Belediyesi’nin

kreşlerinde eğitim
gören öğrencilere

‘Yangın Bil-
inçlendirme

Eğitimi’ verildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İt-
faiye Daire Başkanlığı tarafından
Kartal Meydanı’na kurulan eğitim

merkezinde minik öğrencilere yangın anında
yapılması gerekenler simülasyon eşliğinde anla-
tıldı. Kartal Belediyesi Begüm Yavuz Çocuk
Gelişim Merkezi altı yaş grubu öğrencileri, öğ-
retmenleri eşliğinde deneyimli itfaiyecilerin an-
lattıklarını büyük bir dikkatle dinledi. İtfaiye
görevlilerinin gözetmenliğinde simülasyon bö-
lümüne alınan öğrencilere yangın çıkmaması
için alınacak önlemler ve olası bir yangın
anında yapılması gerekenler anlatıldı. Ardından
112 Acil Çağrı Merkezi hakkında bilgi verilerek
eğitim tamamlandı. İstanbul İtfaiyesi ekipleri
Kartallı kreş öğrencilerine eğitime katıldıkları
için teşekkür ederken, katılımcı miniklere şapka
ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından
hazırlanan ‘İtfaiye Çocuk’ dergisi hediye edildi.

Minikler bilinçleniyor
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "İstanbul Büyükşehir
Belediyesi sanat ve meslek eğitimi kursları, İSMEK,
bugün yeni bir döneme başlıyor" dedi. Kuruluşun adını
‘Enstitü İstanbul İSMEK’ olarak değiştirdiklerini belirten
İmamoğlu, yeni dönem yapılanmasında Z kuşağını çok
önemsediklerini vurguladı. İmamoğlu, "Z kuşağının di-
namiklerini ve ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak,
eğitim ve hizmet politikamızı güncelledik" dedi

İSMEK’E 
Z AYARI!
İSMEK’E 
Z AYARI!
İSMEK’E 
Z AYARI!
İSMEK’E 
Z AYARI!
İSMEK’E 
Z AYARI!
İSMEK’E 
Z AYARI!
İSMEK’E 
Z AYARI!
İSMEK’E 
Z AYARI!

10 ÖNEMLİ ADIM
İmamoğlu, İSMEK’lerin dönüşüm süre-
cinde attıkları 10 önemli adımı şöyle özetledi: 
"Pandemide, ‘İSMEK Uzaktan Eğitim Mer-
kezi’nin eğitim kapsamını da genişlettik. Tür-
kiye’nin en büyük çevrim içi öğrenme
alanlarından birini hayata geçirdik. Yüz yüze
eğitime hazırlanırken, eğitimlerin sağlıklı ve
güvenli ortamlarda sürdürülebilmesi için, tüm
binalarımızı elden geçirdik. Her binamızı daha
sağlıklı, güvenli ve eğitime uygun hale getirdik.
Uzmanların görüşleri doğrultusunda, eğitim
programlarını 4 temel kategori altında yeni-
den yapılandırdık. Eğitim içeriklerini; yeni
nesil iş kolları, teknoloji ve dijital süreçlere
uygun ve buna yönelik mesleki alanlarla zen-
ginleştirdik.  Var olan eğitimleri, “yetişkin öğ-
renme ilke ve yöntemlerine” göre tasarım
sürecinden geçirdik. Programlarımız, artık çok
daha nitelikli ve daha güncel hale geldi. Bili-
şim teknolojilerinden kişisel gelişime, sahne ve
gösteri sanatlarından gastronomi ve mutfak
sanatlarına kadar pek çok alanda, yeni eğitim
alanlarını programlarımıza dahil ettik. “İstih-
dama destek odaklı mesleki eğitim” yaklaşı-
mıyla mesleki eğitimi güncelledik; çeşitli
sektörlerin ihtiyaçlarına uyumlu hale getirdik.
Bölgesel İstihdam Ofislerimizle iş birliği
içinde, eğitimler sonrasındaki istihdam fırsat-
larını artırmaya dönük bir yapılanmaya geçtik.
Meslek edinme, bireysel gelişim, beceri geliş-
tirme gibi amaçların yanına, yurttaşlarımızın
kent kültürü ve metropolde yaşama konu-
sunda çok daha donanımlı hale gelmelerini
sağlama hedefini de koyduk. Bu doğrultuda
yeni eğitim programları geliştirdik. Yeni trend
tasarımı ve güncel yazılım teknolojisiyle geliş-
tirilen yeni web sitemizle de İstanbullulara
kullanıcı dostu, değerli bir güncel deneyim ka-
zandırıyoruz."

ADALAR 
ÖRNEĞiNi VERDi
“Yenİ iş arayışında olan vatandaşlarımızın da
uzaktan eğitimde Enstitü İstanbul İSMEK’i
daha çok tercih ettiğini görüyor ve istihdam
hedefli olan uzaktan eğitim programlarımızın
sayısını artırıyoruz” diyen İmamoğlu, eğitim
programlarının akademisyenlerin görüşleri
doğrultusunda, 4 temel kategoride yapılandı-
rıldığını aktardı. Kategorileri; ‘Mesleki Eğitim-
ler’, ‘Kişisel Gelişim’, ‘Güzel Sanatlar’ ile ‘El
Sanatları ve Zanaat’ olarak sıralayan İma-
moğlu, 4 dalda, 22 alanda pek çok yeni eğitim
programını bu yıl içinde İstanbullulara ulaştır-
mayı hedeflediklerini kaydetti.  “İstihdama
Dayalı Sosyal Kalkınma Projeleri ile İstan-
bul’da yaşayan dezavantajlı grupların iş gü-
cüne katılmasına yönelik çalışmalar da
gerçekleştiriyoruz” diyen İmamoğlu, konuyu
şöyle örneklendirdi: 
“Adalar ilçesinde, yakın zamanda hayata ge-
çirmeyi planladığımız ‘Arıcılık Alanında Kadın
Üreticiler Yetiştirme’ projesi, bu çalışmaları-
mızdan özel bir tanesi. Projeyle, Adalar ilçe-
sinde, arıcılık alanında kadın istihdamı ile
bölgenin florasına uygun arılarla, ‘Ada balı’
üretimi gerçekleştirmeyi ve üretilen arı ürünle-
rini markalaştırmayı hedefliyoruz. Enstitü İs-
tanbul İSMEK öncülüğünde gerçekleşecek
projede; kadın katılımcılar, başta bal olmak
üzere, çeşitli arı ürünleri üreterek, doğrudan
ürün satışı yapabilecekler. Bu şekilde, Enstitü
İstanbul İSMEK’ten eğitim alan İstanbullular,
düzenli bir gelir elde etme fırsatına kavuşmuş
olacaklar."

Özel çocuklar İBB’ye emanet
İstanbul Büyükşehir Bele-
diyesi (İBB), ‘Özel Gereksi-
nimli Çocuk’ sahibi ailelerin

hayatını bir nebze de olsa kolaylaştırdı.
Kısa Mola Merkezleri, 09.00 ile 14.00
saatleri arasında hizmet verecek. İlk
etapta Maltepe Orhangazi Şehir Par-
kı’nda hizmet vermeye başlayan Kısa
Mola Merkezlerinin sayısı önümüzdeki
yıl sonunda 10’a yükselecek. Aileler, ço-
cuklarını bu merkezlere haftada bir kere,
3 saat boyunca bırakabilecek. İBB Sos-
yal Hizmetler Daire Başkanlığı’na bağlı
hizmet verecek Kısa Mola merkezlerine
özel gereksinimli çocuklarını bırakmak
isteyen aileler için ulaşım konusunda da
yardımcı olunacak. Aileler; Kartal Köp-
rüsü, Maltepe Köprüsü ve Maltepe sa-
hilinden servisleri kullanarak Kısa Mola
Merkezi'ne ulaşabilecek.

11 personel hizmet veriyor

381 metrekarelik alanda, 5 atölyesi bu-
lunan Kısa Mola merkezlerinin oyun
alanları da var. Merkezde, 1 çocuk
bakım elemanı (özel eğitim gerektiren
bireyler), 1 çocuk gelişimi meslek ele-
manı,  4 eğitmen, 3 destek personeli
(yardımcı hizmetler), 1 şoför (yolcu ta-
şıma), 1 veri giriş elemanı olmak üzere
11 personeli bulunuyor. Engelli kartını
gösteren özel gereksinimli bireylere
yüzde 20 indirimli satış yapılacak BEL-
TUR’ kafenin bulunacacağı Kısa Mola
merkezlerinde; yiyecek ve içecek satışı
da yapılacak.

Kafe hizmeti de verilecek

Maltepe Kısa Mola Merkezi’nin
açılışını gerçekleştiren İBB Genel
Sekreter Yardımcısı Dr. Şengül
Altan Arslan, merkezde dışar-
dan gelenlere kafe hizmeti vere-
ceklerini duyurdu. Bu kafede
özel gereksinimli çocukları
çalıştırarak onları hayata
dahil etmeyi planladıklarını
söyleyen Şengül Altan
Arslan, "Bu kafelerde ça-
lışan özel gereksinimli
çocukları bir süre sonra
farklı alanlarda istih-
dam edeceğiz. Daha
sonra bu kafelerde
boşalan yerlere
başka özel gerek-
sinimli çocukları
alacağız" dedi. 

İBB, ‘Özel Gereksinimli Çocuklar için

Güvenli Yuva olacak ‘Kısa Mola 

Merkezi’ kurdu. 4-14 yaş arasında özel

gereksinimi olan çocuklar, aileleri

tarafından İBB’nin Kısa Mola 

Merkezine bırakılabilecek

İ stanbul Büyükşehir Belediye (İBB)
Başkanı Ekrem İmamoğlu, Be-
yoğlu’ndaki Haliç Kongre Merke-

zi’nde, “İSMEK Yeni Dönem Tanıtım
Toplantısı”nı gerçekleştirdi. İSMEK’lerin
dönüşümü için uzun bir süredir çalışma
yürüttüklerini vurgulayan İmamoğlu,
“90’lı yılların şartları ve ihtiyaçları çerçeve-
sinde hayata geçirilen, İstanbul Büyükşe-
hir Belediyesi sanat ve meslek eğitimi
kursları, İSMEK, bugün yeni bir döneme
başlıyor” dedi. İSMEK’lere, geçmişte ve
yaşanan süreçte emek veren, katkı sunan
herkese teşekkürlerini sunan İmamoğlu,
“İSMEK, yeni dönemine yepyeni bir viz-
yon ve anlayışla, yeni bir yüzle başlıyor.
İSMEK bugün, yeniden yapılanma yo-
lunda çok önemli bir adım atıyor. ‘Sanat
ve Meslek Kursları’ çerçevesini aşarak, yo-
luna, örnek bir yaygın eğitim kurumu
olma vizyonuyla devam ediyor. Yaşam
boyu eğitime kazandırdığı çağdaş bakış,
eğitimle üretimi bütünleştiren yeni yaklaşı-
mıyla İSMEK, yeni döneme, adının
önüne ‘Enstitü İstanbul’u ekleyerek başlı-
yor" ifadelerini kullandı. 

Kayıtsız kalamazdık

İSMEK’in, gerçek bir enstitüye dönüşme-
sinin, kendini yenileyip güncellemesinin bir
zorunluluk olduğuna dikkat çeken İma-
moğlu, "Dijital değişim ve dönüşümün
hayatımızı yeniden şekillendirdiği bir dö-
nemden geçiyoruz. Bu da pek çok alanda
olduğu gibi, eğitim ve iş hayatında da de-
ğişim ihtiyacı doğuruyor. Yaşamakta oldu-

ğumuz Kovid-19 salgını da dijitalleşmeyi
hızlandırıp yaygınlaştırırken, hayat düzeni-
mizde ve mesleklerin niteliklerinde önemli
değişimlere yol açtı. Yeni meslekler ortaya
çıktı. Mevcut meslekler değişim geçirmeye
başladı. Bazı meslek kollarında, salgın ön-
cesinden çok daha yoğun bir iş gücü ihti-
yacı ortaya çıktı. Elbette İBB olarak bütün
bu değişim ve dönüşümlere kayıtsız kala-
mazdık" dedi. 

Ciddi eşitsizlik var

Pandemi süreciyle birlikte eğitime ulaşma-
nın daha da zorlaştığını belirten İma-
moğlu, "İstanbul Planlama Ajansı’nın
‘2050 Vizyonu’ raporunda da belirtildiği
gibi; İstanbul’da yoksul haneler aylık gelir-
lerinin yarısından fazlasını, gıda ve barın-
maya harcamak zorunda kalırken,
koşulları daha iyi haneler, daha yüksek
oranda eğitime ve kültüre harcayabiliyor.
Ne yazık ki, yoksul hanelerin eğitime bütçe
ayırmakta güçlük çekmesi, derin bir eşit-
sizliği de üretiyor ve besliyor. Bu eşitsizlikle
mücadele edebilmek, İstanbul’u adil bir
kent yapabilmek bizim çok önemli bir he-
defimiz. Başta gençler olmak üzere, yoksul
hanelerde yaşayan bireylerin mesleki geli-
şim ve mesleki uzmanlık eğitim ihtiyaçları-
nın karşılanması bizim için çok değerli.
Hem o bireyler ve aileler için değerli hem
de İstanbul ekonomisi için önemli" diye
konuştu. 

İstihdamın adı olacak

İstanbul’da yaşayan herkesin adil ve eşit

fırsatlara sahip olmasını istediklerini kay-
deden İmamoğlu, kentte meslek sahibi ol-
mayan kimsenin kalmamasını
istediklerinin altını çizdi. Enstitü İstan-
bul’un, İSMEK’in, yoluna çok daha
güçlü, yaygın, verimli ve etkili bir eğitim
kurumu olma vizyonuyla devam etme ka-
rarlılığının ifadesi olduğuna vurgu yapan
İmamoğlu,“Yeni adıyla ‘Enstitü İstanbul
İSMEK’, yaşam boyu eğitime kazandırdı-
ğımız çağdaş vizyonun, eğitimle üretimi
bütünleştiren yeni yaklaşımın güçlü ifade-
sidir. ‘Enstitü İstanbul İSMEK’, daha çok
mesleki eğitim, daha iyi yetişmiş uzmanlar
ve daha çok istihdamın adı olacak” şek-
linde konuştu.

Yeni logoyu tanıttı

Attıkları bütün adımların ‘Enstitü İstanbul
İSMEK’in yaşamaya başladığı büyük dö-
nüşümün temellerini oluşturduğunu ifade
eden İmamoğlu, eskisinden esinlenilerek
tasarlanan yeni logoyu da kamuoyuna ta-
nıttı. Enstitü İstanbul İSMEK’in, Tür-
kiye’nin en büyük çevrimiçi öğrenme
alanlarından birini olacağını belirten İma-
moğlu, “Uzaktan Eğitim Merkezimiz ara-
cılığıyla, yüz binlerce İstanbulluya eğitim
vererek, bu alanda önemli bir seçenek ha-
line geldik. ‘Uzaktan eğitimle olmaz’
denen eğitim programlarını başarıyla ha-
yata geçirerek, uzaktan eğitim sürecinde
ezber bozduğumuzu belirtmek isterim.
Örneğin, müzik, makine-dikiş, el sanatları
eğitimlerini, uzaktan eğitim yoluyla ve
gayet başarıyla gerçekleştirdik. Bu yolla

ulaştığımız kişilerin yüzde 68'i kadınlar-
dan, yüzde 54'ü 20-30 yaş arası gençler-
den oluşuyor. Uzaktan eğitimlerimizden
yararlananların yüzde kırk 48’inin ise li-
sans mezunu olması da dikkat çekici” bil-
gilerini paylaştı. 

Z kuşağı unutulmadı

“Tamamlayıcı meslek eğitimi deyince
gençlerin aklına Enstitü İstanbul İSMEK
gelecek” diyen İmamoğlu, Z kuşağını da
çok önemsediklerinin altını çizdi. İma-
moğlu, “Z kuşağının dinamiklerini ve ihti-
yaçlarını göz önünde bulundurarak,
eğitim ve hizmet politikamızı güncelledik.
Özellikle Z kuşağı dediğimiz o kuşağın
içerisinde, ne yazık ki yüz binlerce genci-
mizin ne yeterli eğitim aldığını ne de ne
yazık ki meslek sahibi olmadığını görüyo-
ruz. Bu yönüyle amacımız; Enstitü İstan-
bul İSMEK’i, tamamlayıcı mesleki eğitim
konusunda, Z kuşağı başta olmak üzere,
tüm gençlerin aklına gelen ilk kurum ha-
line getirmek. Bütün bu çalışmalarla Ens-
titü İstanbul İSMEK, yetişkin eğitimi
alanında hem Türkiye’de hem de uluslar-
arası boyutta örnek gösterilen çağdaş bir
kurum haline gelmiş olacak. Şimdi önü-
müzde çok daha büyük başarılarla dolu
bir yol var. Yeni yüz, yeni yaklaşım ve yeni
vizyonumuzla bu yolda çok daha hızlı ve
kararlı bir kurum ve ekip var. Emeği geçen,
eğitimlerimize hayat veren herkese teşek-
kürler. Değişen, dönüşen ve İstanbul’un
yarınlarına uygun hale gelen Enstitü İs-
tanbul İSMEK hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Doğan KuBan uğurlanDıTürkiye'de mimarlık
tarihi alanında

önemli çalışmalara
imza atan mimar ve

akademisyen Prof.
Dr. Doğan 

Kuban 95 yaşında
hayatını kaybetti.
Kuban, Anadolu

Hisarı'nda 
düzenlenen tören

ile son yolculuğuna 
uğurlandı

İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fa-
kültesi'nde 1973-1976 yılları arasında dekan-
lık yapan mimar ve akademisyen Prof. Dr.

Doğan Kuban 95 yaşında Anadolu Hisarı'ndaki
evinde yaşamını yitirdi. Türkiye'de mimarlık tarihi ala-
nında önemli çalışmalara imza atan Kuban, için
bugün Anadolu Hisarı'nda bulunan Fatih Sultan Ca-
misi'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye CHP İs-
tanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılıç, ailesi,
yakınları ve arkadaşları katıldı. Koronavirüs tedbirleri
kapsamında maskeli ve sosyal mesafe korunarak ce-
naze namazı kılındı. Kuban, dua ve helallik alındıktan
sonra Hisar Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Son ana kadar üretti

Metalurji mühendisi olan 63 yaşındaki oğlu Baha
Kuban, "Son ana kadar bir şeyler üretmeye çalıştı. Ki-

taplara, yazılara, öğrencilere çok iz bırakmış birisidir
kendisi. Harf bile üretemediği zaman bir şeyler çiz-
meye çalışıyordu. Onu damgalayan şey odur" dedi. 54
yaşındaki gelini Avukat Arzu Kuban ise, "Rahatsızlık-
ları iyice ilerleyene kadar düzenli olarak çalışırdı. Ki-
taplarını çok önemser, tamamlamak ister,
düşüncelerini paylaşmaktan çok hoşlanırdı. Gençlere
ulaşmayı çok önemserdi. Çok üzgünüz maalesef kay-
bettik" diye konuştu. Doğan Kuban'ın yıllar önce öğ-
rencisi olan şimdilerde ise İstanbul Teknik Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak görev
yapan Deniz Mazlum, "Doğan beyin bütün öğrenci-
leri aynı cevabı verir. Doğan bey, yalnız meslekle ilgili
değil aynı zamanda aydınlatan ve hayatla ilgili önemli
dersler veren bir kişidir. Biz mimarlık fakültesindeyken
bize, 'buradan mezun olduğunuzda mimar olacaksınız
ama aslolan iyi bir insan olmaktır' demişti" dedi. DHA

İBB Başkanı 
Ekrem İmamoğlu

İSMEK’E 
Z AYARI!
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T ürkiye Bankalar Birliği
(TBB) Risk Merkezi, ne-
gatif nitelikli bireysel kredi

ve kredi kartı verilerini açıkladı.
Kredilerin yasal takibe düşme sü-
relerinin uzatılmasına ve pandemi
döneminde getirilen yapılandırma
imkanlarına rağmen, borcunu
ödeyemediği için takibe düşen
kişi sayısındaki artış dikkat çekti.
Buna göre, bireysel kredi veya bi-
reysel kredi kartı borcundan do-
layı yasal takibe intikal etmiş kişi
sayısı 2021 yılının Ocak-Temmuz
döneminde, önceki yılın aynı dö-
nemine göre yüzde 82 artarak
741 bin kişiye yükseldi. Bireysel
kredi kartı borcundan dolayı
yasal takibe intikal etmiş kişi sa-
yısı 2021 yılı Ocak-Temmuz dö-

neminde bir önceki yılın aynı dö-
nemine göre yüzde 13 oranında
artarak 267 bin kişi oldu. Bireysel
kredi borcundan dolayı yasal ta-
kibe intikal etmiş kişi sayısı ise
aynı dönemde yüzde 143 artışla
597 bin kişiye yükseldi.

Sayı sürekli artıyor

Sadece temmuz ayında bireysel
kredisi veya bireysel kredi kartı
borcunu ödemediği için yasal ta-
kibe intikal etmiş kişi sayısı,
geçen yılın aynı ayına göre yüzde
115 artışla 179 bin 537'ye yük-
seldi. Bireysel kredi borcunu
ödemediği için 2020 yılı Temmuz
ayında 51 bin 172 kişi yasal ta-
kibe düşerken, bu sayısı 2021 yılı
Temmuz ayında neredeyse üçe

katlanarak 141 bin 999 oldu. Bi-
reysel kredi kartı borcunu öde-
mediği için yasak takibe düşen
kişi sayısı ise bu dönemde yüzde
18 artışla 50 bin 615'e yükseldi.
Bireysel kredi veya bireysel kredi
kartı borcunu ödemediği için
yasal takibe intikal etmiş ve yasal
takibi devam etmekte olan kişi
sayısı Temmuz 2021'de 3 milyon
644 bin 615 olarak açıklandı. Bu
sayı geçen sene temmuzda 3 mil-
yon 471 bin 642 idi. Bireysel
kredi borcunu ödemediği için
yasal takibe intikal etmiş ve yasal
takibi devam etmekte olan tekil
kişi sayısı 2 milyon 526 bin 869
olurken, bu sayı bireysel kredi
kartı borcunda 2 milyon 521
bin 543 olarak açıklandı.

Konuttaki maliyetler 
tüketiciyi de etkiliyor

İnşaat maliyetlerinin arttığını söyleyen Fatih
Fil, “Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) veri-
lerine göre, konut üreticilerinin maliyet enflas-

yonu yaklaşık yüzde 22 oldu. İnşaat demirindeki
enflasyon yüzde 100’ü aştı. Hazır betonda yüzde 70, çi-
mentoda ise yüzde 50’den fazla enflasyon açıklandı. Bu
durum konut fiyatlarına yansıyor. Merkez Bankası tara-
fından açıklanan Konut Fiyat Endeksi’ne göre, konut fi-
yatları, İzmir’de yıllık bazda yüzde 31, İstanbul’da yüzde
28, Ankara’da yüzde 27 oranında arttı. Pandemi ile baş-
layan bu artışlar, döviz kurlarındaki yükselişin de etkisi ile
rekor seviyelere ulaştı” diye konuştu.

Üretici de tüketici de haklı

Sakarya, Kocaeli ve İzmir’de faaliyet gösteren Filoğlu
Group’un kurucusu Fatih Fil, konut maliyetlerindeki ve
fiyatlarındaki artışı değerlendirdi. Fil, sektörde yaşanan
finansal gelişmeleri yakından izlediklerini belirterek, şun-
ları söyledi: “Konut fiyatlarındaki artış doğrudan konut
maliyetleri ile bağlantılı. Örneğin; 2020’de yaptığımız bir
evin maliyeti, bu yıl yüzde 100’den fazla artmış. Bu du-
rumda evdeki hesap çarşıya uymuyor! Konut üreticisi,
arsadan sattığı konutun inşaatı bitmeden zarar uğruyor.
Konut fiyatları artmasa maliyetler karşılanamıyor; fiyat-
lar artınca tüketici ev alma planlarını erteliyor. Aslında
konut üreticisi de tüketici de haklı.”

Arsa maliyetleri belirleyici

Konut maliyetleri ve konut enflasyonundan olumsuz et-
kilendiklerini belirten Fatih Fil, şu ifadeleri kullandı;
“Gayrimenkul inşaatlarında ana maliyet kalemlerinde
yıllık fiyat artışları, enflasyonun ve endeks artışının üze-
rinde seyrediyor. Bu maliyetler arasında; arsadan işçiliğe,
çimentodan demire, boyadan ahşap doğramalara kadar
birçok kalem bulunuyor. Arsa maliyetlerinin, konut mali-
yetleri içindeki payı yüzde 40 ila 60 arasında değişiyor.
Genel inşaat malzemeleri, işçilik ve tesisat malzemeleri
de arsa maliyetlerinden sonra inşaatçıları en çok etkile-
yen kalemler arasında yer alıyor.” Fatih Fil, “Genel bir
kanı olarak gayrimenkul ya da konut fiyatları artışların-
dan genelde konut üreticileri sorumlu tutulur; ancak
durum hiç de öyle değil. Bahsettiğim bu maliyetler ile pa-
zarlama gibi görünmeyen maliyetleri de üst üste koydu-
ğumuzda konut fiyatlarındaki artışlar çoğu zaman konut
maliyetlerinin altında kalıyor. Maliyetler dolardan ve en-
flasyondan neredeyse iki kat daha fazla arttı. Yani inşaat
maliyetleri ile konut fiyatlarını kıyaslarsak, maliyetler
daha fazla” açıklamasında bulundu. Sürekli satış ve ma-
liyet hesabı yaptıklarını belirten Fil, “Sektörün içinden
biri olarak sürekli maliyet ve satış hesabı yapıyoruz. Son
1 yılda demir fiyatları yüzde 110’dan fazla artmış. Hazır
betonda yaklaşık yüzde 70’lik artış var. PVC’lerde yüzde
250’yi aşan bir artış söz konusu. Şimdi bir inşaata kalkı-
şırsanız bu maliyetleri hesaba katmak zorundasınız. Öyle
maliyetler çıkıyor ki şaşıp kalıyoruz. Sattığımız konutun
geliri ile aynı özelliklerde yeni bir konut yapamıyoruz. Bu
durum konut fiyatlarına yansıyor” ifadelerini kullandı.

Başta gıda, enerji, ulaştırma
ve barınma gibi harcama ka-
lemlerine yapılan zamlar ne-

deniyle bir türlü kontrol edilemeyen
enflasyon, dar ve sabit gelirli vatandaşla-
rın açlık ve yoksulluk riskini giderek artı-
rıyor. Birleşik Kamu-İş
Konfederasyonu'nun Ar-Ge birimi
KAMU-AR, dört kişilik bir ailenin açlık
sınırının 3 bin 628 liraya çıktığı eylül
ayında, gıda dışı gereksinimler için yapıl-
ması gereken harcamanın 8 bin 841 lira
olduğunu, yoksulluk sınırının ise 12 bin
469 liraya yükseldiğini duyurdu. Buna
göre, açlık sınırı eylülde bir önceki aya
göre 39 TL artarken, gıda dışındaki ihti-
yaçlar için yapılması gereken harcama 33

lira ve yoksulluk sınırı da 72 lira arttı.
Ocak-eylül döneminde ise açlık sınırı 482
lira, gıda dışındaki ihtiyaçlar için yapıl-
ması gereken harcama 800 lira arttı.
Gıda dışı harcamalarda son bir yılda ise
1.158 liralık artış yaşandı. Yoksulluk sı-
nırı da yılın ilk dokuz aylık döneminde
toplam 1.282 liralık artışla 12 bin 469 lira
oldu. Yoksulluk sınırındaki son bir yıllık
artış ise 1.837 TL’yi buldu. 

En çok et, balık, yumurta

Ankara'da en fazla alışveriş yapılan
pazar ve marketlerden derlenen fiyatlara
göre, et-balık-yumurta için eylülde har-
canması gereken tutar, bir önceki aya
göre 3 lira artarken, son bir yılda ise 144

lira artarak 1.041 liraya çıktı. Süt, yoğurt
ve peynir için yapılması gereken harcama
ise, yılın ilk dokuz aylık döneminde 213
lira ve geçen yılın eylül ayına göre ise 198
lira artarak 877 liraya yükseldi.Meyve
için harcanması gereken para eylülde 2
lira daha artarak 364 lira olurken son
dokuz ayda 82 liralık, son bir yılda 90 li-
ralık artış yaşandı. Eylülde 510 liraya
yükselen ekmek, un ve makarna için ya-
pılması gereken harcama son bir ayda 40
lira, son bir yıllık dönemde ise 116 lira
arttı. Diğer yandan, gıda dışı harcama-
larda ise durum şöyle: Eylülde barınma
(kira dahil) harcamalar 1.900 liraya yük-
seldi. Ev eşyası harcamaları 1.038 lira,
sağlık harcamaları 402 lira oldu.

Bireysel kredi veya bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı 2021
yılının Ocak-Temmuz döneminde, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 82 artarak 741 bin kişiye
yükseldi. Temmuz sonu itibarıyla toplamda 3 milyon 644 bin vatandaş yasal takipte bulunuyor

Albaylar EYT mağduru oldu
Emeklilikte Yaşa Takılanlar
(EYT) arasına yaş haddi karar-
larıyla kadrosuzluktan emekli

edilen çok sayıda albay da katıldı. Albaylar
mağduriyetlerini anlattı ve “SGK emeklilik
yaşını doldurmamış olanlara maaş bağla-
mıyor. Tazminat da emekli maaşı ile bir-
likte verildiğinden onu da alamıyoruz.
Üstelik SGK, 30 Ağustos'tan 100 gün
sonra sağlık sigortasını da durduruyor. 6
yıl boyunca maaş alamayacak olanlar var.
İnsanlar sağlık güvencesi dahi olmadan
yaşamaya mahkum ediliyor. İşin haksızlık
ve vefa boyutu ise canımızı en çok yakan
konu” dedi.

5 parasız kaldılar

2016 yılına kadar albaylar için yaş haddi-
nin 55 ve meslek süresinin de 31 yıl oldu-
ğunu hatırlatan emekli albaylar, “31 yılını
dolduran albaylar otomatik olarak emekli
edilirdi. 2016 yılında hizmet süreleri 28 yıla

indirildi. 2018 yılında başlayan uygulama
ile de bir yıllık albaylar bile kadrosuzluktan
emekli ediliyor'' diyerek şunları söylediler:
“Emeklilik yasasına göre albaylar 52 yaşa
tabi grupta ve bu kapsamda SGK emeklilik
yaşını doldurmamış olanlara emekli maaşı
bağlamıyor. 5 yıl emekli maaşı alamayacak
durumda olan albaylar var. Tazminat da
emekli maaşı ile birlikte veriliyor. Yani in-
sanlar parasız kalıyor.” diye konuştu.

Albaylar yeşil kart alıyor

Albaylar mağduriyetlerini anlatırken emekli
olunan tarihten 100 gün sonra SGK'nın,
sağlık sigortasını da durdurduğunu belirte-
rek, “İnsanlar yıllarca sağlık güvencesi bile
olmadan yaşamak zorunda kalıyor. Bu ce-
zalandırmadır. 100 gün sonra sağlık gü-
vencesi ortadan kalkınca albaylar yeşil kart
çıkartmak zorunda kalıyor. Ailelerinde kan-
ser gibi tedavisi zor ve masraflı olan albay-
lar var” ifadelerini kullandı.

Yoksulluk sınırı bir yılda 1837 TL birden arttı
Kamu-Ar verilerine göre, dört kişilik bir ailenin açlık sınırı eylülde bir önceki aya göre 
39 lira artarak 3 bin 628 liraya çıktı. Yoksulluk sınırı ise 12 bin 469 liraya kadar yükseldi.
Son bir yılda açlık sınırında 679 liralık, yoksulluk sınırında ise 1.837 liralık artış yaşandı
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VATANDAŞ
BORÇLA YAŞIYOR
TBBB verilerine göre, Ocak 2020-Haziran
2021 dönemini kapsayan bir buçuk yılda

kullandırılan 620 milyar liralık tüketici kre-
disinin yüzde 32’si geliri 3 bin TL’nin

altında olan 7 milyon 714 bin 541 kişi
tarafından kullanıldı. Söz konusu süreçte
geliri bin TL’nin altında 4 milyon 998 bin
185 milyon kişi 142.1 milyar TL tutarında

tüketici kredilerine borçlandı.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) arasına yaş haddi kararlarıyla kadrosuzluktan
emekli edilen çok sayıda Albay da katıldı. Albaylar mağdur olduklarını anlattı

Konut fiyatlarında yaşanan son dönemdeki artışın hem
konut üreticilerini hem de tüketicileri olumsuz etkilediğini
söyleyen Filoğlu Group kurucusu ve iş insanı Fatih Fil,
“Konut maliyetlerindeki artış konut fiyatlarındaki artıştan
daha fazla. Şimdi bir inşaata kalkışırsanız maliyetleri
hesaba katmak zorundasınız. Öyle maliyetler çıkıyor ki
şaşıp kalıyoruz. Sattığımız konutun geliri ile aynı özellik-
lerde yeni bir konut yapamıyoruz. Bu durum konut
fiyatlarına yansıyor” ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığın-
dan aldığı bilgilere göre, 9 Ha-
ziran 2021 tarihinde yürürlüğe

giren 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeni-
den Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda
Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun'un
hükümlerinden yararlanmak için öngö-

rülmüş olan başvuru ve ilk taksit ödeme
süreleri, Cumhurbaşkanı Kararı ile birer
ay uzatılmıştı. Bu çerçevede yapılan-
dırma kanunundan yararlanmak isteyen-
lerin 30 Eylül Perşembe günü mesai saati
bitimine kadar ilgili vergi dairelerine baş-
vuruda bulunmaları gerekiyor. Düzenle-

meye mükellefler yoğun ilgi gösterirken,
yapılandırma kanunundan yararlanmak
için vergi dairelerine 4 milyon 336 bin
mükellef başvurdu. Bu kapsamda 17
Eylül itibarıyla 108 milyar 322 milyon lira
alacak yapılandırılırken, bu kapsamdaki
alacaklara karşılık 7 milyar 513 milyon
lira tahsilat yapıldı. Başvurular, Gelir İda-
resi Başkanlığının internet adresi
"www.gib.gov.tr" veya e-devlet "www.tur-

kiye.gov.tr" üzerinden, vergi dairesine ge-
lerek veya posta yoluyla yapılabiliyor.
Yetkililer, vatandaşların son günleri bekle-
meden başvurularını yapmalarında yarar
olduğunu, yeni tip koronavirüs (Kovid-
19) salgını nedeniyle mükelleflerin başvu-
rularını vergi dairelerine gitmeden,
elektronik ortamda yapmalarının kendi-
leri ve çalışanlar açısından daha sağlıklı
olacağını belirtiyorlar.

Yapılandırma için son 1 haftaya girdik

Fatih 
Fil
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AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, 'Kürt sorunu' tartışmalarıyla ilgili, "Şiddetin 
gölgesi altında bu işler konuşulmaz. 'Şiddet çeksin gölgesini; bir demokratik ortamda
her şeyi konuşuruz' şeklinde ilkeli ve halka yaslanan bir tavır olmalı. Bu konular
terörün gölgesinde değil, serbestçe, özgürce bir zeminde konuşulmalı" dedi.

A K Parti Grup Başkanı Bostancı,
CHP'nin gündeme getirdiği 'Kürt
sorunu' ve bu konuda son dö-

nemdeki söylemlere ilişkin DHA'ya ko-
nuştu. Bostancı, meselenin Kürt meselesi
olmadığını belirterek, "Mesele 80'li yılların
başlarında PKK'nın silahlı bir güç olarak
devreye girmesiyle birlikte şiddetin hayaleti
altında bir siyasal anlayışın uç vermesi. Bu
problemli bir durumdur. Eğer ortada şid-
det varsa o şiddetin gölgesi, vesayeti ve
onun dayatması altında siz demokratik ze-
minde hiçbir meseleyi konuşamazsınız.
Şiddet varsa demokrasinin bütün meka-
nizmalarını işletebilmek mümkün olmaz.
O zamandan bu yana PKK varlığını sür-
dürüyor. Hayaletini Türkiye üzerinde do-
laştırıyor ve Türkiye’deki siyasal
tartışmaları çeşitli mekanizmalar marife-
tiyle tayin etmeye çalışıyor. Türkiye’nin de-
mokratik zemininde kim hangi adla ne
tartışmak istiyorsa bir kere şiddete ilişkin
bu hayaletten kurtulması ve serbestçe
özgür iradesiyle halkla kurmuş olduğu
temas ve onun demokratik aklı istikame-
tinde bu tartışmaları yapması gerekir" diye
konuştu.  PKK’nın Kürt meselesiyle ilgili

bir örgüt olduğunu düşünmediğini dile ge-
tiren Bostancı, "O bir silahlı şiddet hareketi
olarak bölgede çok farklı amaçları ifa eden,
farklı uluslararası çevrelerle temas kuran ve
artık Kürt meselesini sadece bir araç olarak
kullanan bir yapı. Kaldı ki, oradaki siyasi
hareketin, 'Kürt' derken, Kürtlerle ilgili bir
iddiası yok. Onlar belli bir ideolojik ve poli-
tik çizgi esasında davranan onun bir ba-
kıma gölgesi altına girmiş insanları 'Kürt'
olarak kabul ediyor. Onun dışında kalan
insanlar eğer sizi onaylamıyorlarsa politik
ve ideolojik olarak ‘sen Kürt değilsin’ di-
yorlar. Dolayısıyla mesele Kürt meselesi
değil. Mesele Kürt meselesinin malzeme
olarak kullanıldığı ideolojik ve politik bir
tutum. Buna da itiraz ediyoruz. Birinci
adım şiddetin ortadan kalkmasıdır" dedi
Şiddetin gölgesi altında bu işlerin konuşu-
lamayacağını kaydeden Naci Bostancı, "Şu
anda her kim ne adına konuşursa konuş-
sun, birinci madde 'şiddete hayır.' Şiddetin
gölgesi altında bu işler konuşulmaz. 'Şid-
det çeksin gölgesini; bir demokratik or-
tamda her şeyi konuşuruz' şeklinde ilkeli ve
halka yaslanan bir tavır olmalı" değerlen-
dirmesinde bulundu.

CHP korkuyor

Kılıçdaroğlu'nun, Kürt sorununun çözüm
noktasına Meclis'i işaret etmesiyle ilgili de
Bostancı, "'Meclis’te konuşalım' diyorlar.
Zaten Meclis’te her gün konuşuluyor. İyi
de ne konuşacağız? CHP de bu mesele ile
ilgili konuşuyor; ama hiç bir şey söylemi-
yor. Çünkü korkuyor. 'Meclis’te görüşe-
lim' diyor. Bu biraz divan sazı gibi yol
göstermek olur. Tabii ki Meclis’te görüşü-
lecek. Zaten görüşülüyor. Siz ne söylüyor-
sunuz? Meclis’te siz ne konuşacaksınız?
CHP’nin Meclis’te ne konuşacağına iliş-
kin bir şey duydunuz mu? Sen kaç yıllık
partisin. Bu işle ilgili bir perspektifin yok
mu? Sen ne konuşacaksın? Böyle bir
tanım yapıyorsan; nedir bu tanım, senin
pozisyonun ne, 'tanım' derken neyi kast
ediyorsun, nasıl bir gelecek tasavvur edi-
yorsun? PKK’ya karşı pozisyonun nedir?
HDP’nin yürüttüğü siyasete ilişkin eleşti-
rilerin var mı, ne tür eleştirilere sahipsin?
Bunlara yönelik CHP’den herhangi bir
değerlendirme duymuyoruz. En hayati
sorulara cevap vermiyor, sadece yol 
gösteriyor" diye konuştu. DHA

KAÇAK ÇAYLARI YAKACAĞIM!
Rize'de kadın çay üreticileri ile bir araya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu,
"İnşallah iktidar olacağız, Rizelilerin oylarıyla iktidar olacağız. Kaçak çayları, Rize meydanında
yakacağım. Hiç kimsenin, Rizelilerin alın terini çalmasına asla izin vermeyeceğim" dedi
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu,
Rize’de STK temsilcileri, meslek
odaları ve kanaat önderlerinin yer
alacağı toplantı için sabah saatle-
rinde geldiği Trabzon Havalima-
nı’nda partiler tarafından ve horon
gösterisiyle karşılandı. Gösteriyi izle-
yen Kılıçdaroğlu, kara yoluyla gittiği
Rize’de kahvaltıda bir araya geldiği
kadın çay üreticileriyle görüştü.

Üreticilerin sorunu var

Görüşme sonrası açıklama yapan
CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Rize de-

yince akla doğal olarak çay geliyor.
Dünyanın neresine giderseniz, bir
Rizeli ile karşılaşınca ortak sorunu-
nuz çay olur. Burada da çay sorunu
var, üreticilerinin sorunları var. Az
önce içeride kadın kardeşlerimiz ile
konuştum; malum çay toplama ko-
nusunda, çay fidanlarının bakımı ko-
nusunda en büyük emeği harcayan
kişiler, Rizeli kadınlar. Onların dert-
leri var, fiyatlardan memnun değiller,
bu fiyatların yükseltilmesini istiyor-
lar. ‘Bizi özel sektöre mahkum etme-
yin. Topladığımız ürünün hakkını

almak istiyoruz, alın terini almak is-
tiyoruz, emeklerimizin boşa gitme-
sini istemiyoruz. Biz mahkum
etmeyin. Dolayısıyla devlet ürünü
alsın, istiyorsa özel sektöre satsın’
diyorlar" diye konuştu.

Kadınlara söz verdim

"Herkesin kazanmasını, herkesin
üretmesini, herkesin alın teri dönme-
sini ve onun karşında da alın terinin
karşılığını almasını isteyen bir parti-
yiz" diyen Kılıçdaroğlu, "Buradaki
soruna el koyduk. Az önce içeride

Rizeli kadınlara söz verdim; kaçak
çay Türkiye’de ciddi bir sorundur.
İnşallah iktidar olacağız, Rizelilerin
oylarıyla iktidar olacağız. Kaçak
çayları, Rize meydanında yakaca-
ğım, bunu söyledim. Hiç kimsenin,
Rizelilerin alın terini çalmasına asla
izin vermeyeceğim. Eğer ben haktan,
hukuktan, adaletten söz ettiysem
450 kilometre yol yürüdüysem o
kaçak çayları yakalayıp, Rize 
meydanında yakmak da benim 
boynumun borcu olacak"
ifadelerini kullandı.

ÖĞRENCİLER
AÇIKTA KALDI
CHP Milletvekili Ali Şeker, öğrencilerin yaşadığı yurt sorununa değinerek, "AKP’nin
2020 yılı yurt yatak kapasitesi hedefi 900 bindi. Maalesef mevcut 719 bin 567" dedi.
İktidarın öğrencileri açıkta bıraktığını savunan Şeker, "Geçmişte Gülen cemaatine
barınma konusunda alan açan AKP, barınma konusunda çaresiz kalan gençleri
şimdi de başka vakıf ve cemaatlerin kucağına itiyor" eleştirisinde bulundu

Birçok esnaf iflas edecek!

Yaklaşık 1 buçuk yıllık
bir aranın ardından
üniversiteler tekrar yüz

yüze eğitim için kapılarını açmaya
hazırlanırken, gençler ciddi bir ba-
rınma sorunu yaşıyor. Ülke gene-
linde 3 milyon 800 bin öğrenci
eğitim görürken yurt kapasitesinin
yalnızca 719 bin olmasına tepki
gösteren CHP İstanbul Milletve-
kili ve Sağlık, Aile ve Çalışma ve
Sosyal İşler Komisyonu üyesi Dr.
Ali Şeker, "AKP 19 yıllık iktidarını
rant odaklarının talebine göre şe-
killendirdiği için bugün gençler ba-
rınma sorunu ile karşı karşıya bırakılıyor. Oysa
çocuklara, gençlere verilen değer ve imkanların
varlığı kalkınmanın başlıca koşullarındandır"
ifadelerini kullandı.

Cemaatlerin kucağına itiyor

Eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanabilmesi için
barınma hakkının korunması gerektiğini söyle-
yen CHP’li Şeker, "YÖK verilerine göre örgün
şekilde önlisans, lisans, yüksek lisans ve dok-
tora eğitimi alan 3 milyon 801 bin 294 öğrenci-
miz varken bu öğrencilerin barınabileceği
yurtların kapasitesi sadece 719 bin 567. Yani
her beş öğrenciden yalnızca 1’i yurtta barınma
imkanı bulurken, kalan 4 öğrenciye AKP sırtını
dönüyor. Bu öğrenciler bile isteye cemaatlerin
kucağına itiliyor" eleştirisinde bulundu.  İktida-
rın bir gençlik politikası olmadığını savunan
Şeker, "Geçmişte de AKP gençlerin barınma
sorununu bilerek yok saydı ve gençler 15 Tem-
muz darbesini yapan Gülen cemaatinin yurtla-
rına mecbur bırakıldı. Geçmişte Gülen
cemaatine barınma konusunda alan açan AKP
barınma konusunda çaresiz kalan gençleri

şimdi de başka vakıf ve cemaatlerin
kucağına itiyor. AKP anayasal yü-
kümlülüğü olan sosyal devletin ge-
reğini bilerek yapmıyor" dedi.

Verilen sözler tutulmadı

İktidarın yurt kapasitelerine ilişkin va-
atlerini hatırlatan CHP’li Şeker,
"2018 Yılı Bütçesi TBMM Genel Ku-
rulu’nda görüşülürken dönemin
Gençlik ve Spor Bakanı Osman
Aşkın Bak, ‘KYK’daki yatak kapasite-
sini 2020'de 900 bine ulaştıracağız’
vaadinde bulunmuştu. Ancak bugün
geldiğimiz noktada YÖK verilerine

göre ülke genelinde 3 milyon 800 bin üniversite
öğrencisi varken yurt yatak kapasitemiz yalnızca
719 bin 567" dedi. İstanbul’da da durumun çok
farklı olmadığını söyleyen Şeker, "Ülkemizin eği-
tim anlamında en önemli çekim merkezlerinden
biri olan İstanbul’da öğrenci sayısı 2014 – 2015
eğitim öğretim döneminde örgün eğitim için 581
bin 954 iken 2020-2021 eğitim öğretim döne-
minde yine örgün eğitim için 802 bin 131 olmuş.
Yabancı öğrencilere baktığımızda da önemli bir
artış görüyoruz. İstanbul’da eğitim gören ya-
bancı uyruklu öğrenci sayısı 2013-2014 eğitim
öğretim yılında 14 bin 59 iken, 2019-2020 eğitim
öğretim yılı itibariyle 56 bin 102’ye çıkarak 4’e
katlanmış. Yurt sayılarına baktığımızda ise 2013
– 2014 eğitim öğretim yılında KYK’nın İstan-
bul’daki yatak kapasitesi 13 bin 304 iken bu kap-
asite bugün itibariyle yalnızca 24 bin 651 olmuş.
İktidar tabela üniversite açmakla övünürken bu
üniversiteleri tercih edecek gençlerin barınma so-
rununu görmezden geliyor. Özellikle de, yurt bu-
lamadığı için kız öğrencilerin eğitim hayatından
koparılmasına sebep oluyor 
TAYLAN DAŞDÖĞEN

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin,
esnafın borç yapılandırmasının gelecek
yıla ertelenmesi gerektiğini belirterek,

"Borç yapılandırılması süresi uzatılmazsa 1 milyona
yakın esnaf, iş yerini kapatmak zorunda kalacak. Her
iki esnaftan 1’inin kredi borcu var. Kredisi olanların
yüzde 50’si de yakın zamanda yine kredi çekmeyi dü-
şünüyor. Ayrıca esnafın kredi dışında elden borç,
senet, çek gibi borçları da bulunuyor. Böyle devam
ederse iflaslar ne yazık ki artarak devam edecek"

dedi. "İş işten geçtikten sonra yapılan kanun bir işe
yaramaz" diyen Tekin, "Acilen yapılandırma başvuru
süresinin gelecek yıla kadar uzatılması gerekir. Taksit
ödemelerinin de 2022 sonuna çekilmesi lazım. Esnaf
için yeni bir düzenleme yapılmadığı takdirde çok
büyük bir krizle karşı karşıya kalacağız. Geldiğimiz
noktada, esnafın sosyal güvenlik ödemeleri, borç ya-
pılandırma ödemeleri, Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve
Kefalet Kooperatifleri kefaletiyle kredi kullandırılma-
larından doğan ödemeler çakışmıştır” denildi.

SIDDETIN
GOLGESINDE
KONUSULMAZ

ÖZGÜR
BİR ZEMİN

İÇİNDE

KONUŞALIM

Naci
Bostancı



8 24 EYLÜL 2021 CUMA GÜNCELwww.gazetedamga.com.tr

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de        Basın: (1451537)

MEVCUT SUNUCU VE İSTEMCİ YÖNETİM YAZILIMLARI İÇİN YENİLEME PAKETİ ALIMI alımı 4734 sa-
yılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ay-
rıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası :2021/552572
1-İdarenin
a) Adresi :YUKARI MAHALLE BELEDİYE CADDESİ NO:6 (SATINALMA 

BİRİMİ) KARTAL/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası :2162805424 - 2162805503
c) Elektronik Posta Adresi :saadetkun@kartal.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği 
internet adresi (varsa) :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :Bilgi İşlem Müdürlüğüne 5 kalem İşlemci Yönetim Sistemi, 

Active Directory İzleme Sistemi, Active Directory Yönetim 
Sistemi, Sunucu ve Ağ Cihazları İzleme Sistemi, Olay Kaydı 
Sistemi mal alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde 
bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri :BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ'NE TESLİM EDİLECEKTİR.
c) Teslim tarihi :TESLİM SÜRESİ 45 TAKVİM GÜNÜDÜR .
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :Yukarı Mah.Belediye Cad.No:6 Kartal/İstanbul
b) Tarihi ve saati :19.10.2021 - 10:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kri-
terler:
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 edi-
len 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. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tama-
mında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri 
zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kartal Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri ve İşletme 
İştirakleri Müdürlüğü Satınalma Birimi 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 60 (Altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en 
teklif üzerinde bırakılacaktır.

MEVCUT SUNUCU VE İSTEMCİ YÖNETİM YAZILIMLARI İÇİN YENİLEME PAKETİ ALIMI
KARTAL BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ VE İŞLETME İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ

KardeSliK ParKi aCildi

B ağcılar Belediyesi ve Kazakistan
Cumhuriyeti İstanbul Başkonso-
losluğu, Kazakistan Cumhuriye-

ti’nin bağımsızlığının 30. yılı
münasebetiyle bir dizi etkinlik düzenli-
yor. Bu kapsamda ülkemizde ve Kaza-
kistan’da taekwondo sporunun
sevilmesinde emeği olan merhum taek-
wondocu Mustafa Öztürk’ün adına
Bağcılar Belediyesi tarafından inşa edi-
len parkın açılışı yapıldı. Mustafa Öz-
türk Türk Kazak Kardeşlik Parkı’nın
açılışına Kazakistan, Avrupa ve Tür-
kiye’nin farklı yerlerinden çok sayıda
Kazak katıldı.

Gönül elçisi işlevi görüyordu

İki ülkenin marşıyla başlayan prog-
ramda konuşan eski Büyükelçi ve Dünya
Kazakları Derneği Başkan Yardımcısı
Zautbek Turisbekov, “Kazaklarda bir
deyim var. ‘Bir yiğit için bir marifet az
olur’ Mustafa’nın spor haricinde birçok

marifeti vardı. Türkiye’nin ve Kazakis-
tan’ın ismini dünyaya duyuran çok sa-
yıda talebesi var” dedi. Kazakistan
Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu
Alim Bayel ise “Hem Kazakistan hem
Türkiye için önemli bir kişilikti. İki ülke
arasında adeta bir gönül elçisi ve gönül
köprüsü işlevi görüyordu” dedi.

Taekwondoyu sevdirdi

Hepimizin aynı kaynaktan geldiğine
vurgu yapan Bağcılar Kaymakamı Mus-
tafa Eldivan da “Mustafa Öztürk Kaza-
kistan’a geri dönmesiyle buradaki
dostluğu kardeşliği de kendi toprakla-
rına taşıdı” diye konuştu. Bağcılar ilçe
olduğu günden beri bu tür etkinliklerin
sürdürüldüğünü ifade eden Bağcılar Be-
lediye Başkanı Lokman Çağırıcı ise şun-
ları söyledi: “Belki yıllar, tarih bizleri
coğrafya olarak uzun süre ayrı bıraktı ve
birbirimizin konuşmalarını anlayamaz
duruma geldik ama o gönül ve inanç

birlikteliği bizim kısa sürede o mesafeyi
kapatmamıza vesile oldu. Bugün de
önemli bir etkinlikte bir aradayız. Hem
burada hem Kazakistan’da taekwon-
doyu sevdiren ve marşlarımızı uluslar-
arası arenalarda defalarca okutan
Mustafa kardeşimiz adına böyle bir park
ve anıtın inşası bizi memnun ediyor.”

Her zaman hatırlanacaksın

Öztürk’ün kızı Neslihan Öztürk Kek-
lik’in gözyaşları içinde söylediği sözler
herkesi duygulandırdı. Babasının adına
park yapıldığını öğrendi zaman çok
mutlu olduğunu dile getiren Keklik,
“Umarım buraya oynamaya gelen ço-
cuklara ilham kaynağı olur. Bu parkın
zaten güçlü olan Türk Kazak kardeşli-
ğini daha da güçlendireceğinden hiç
şüphem yok. Baba çocukları çok sever-
din artık çocuklarla dolu bir parkın oldu.
Bu parkla her zaman hatırlanacaksın”
ifadelerini kullandı. ARİF ELMAS

Azez Yunus Emre Enstitüsü iş birli-
ğinde Özgür Halep Üniversitesi, El
Maali Üniversitesi, Uluslararası Şam

Üniversitesi, Rönesans ve Bilim (El Nahta) Üni-
versitesi ortak protokol imzalarken, Afrin Yunus
Emre Enstitüsünün resmi açılışı da gerçekleşti-
rildi. Enstitünün açılışında açıklamada bulunan
YEE Başkanı Şeref Ateş, Suriye'de güvenli böl-
gede bir yıl önce YEE Azez Kültür Merkezinin
açıldığını hatırlatarak, "Bugün de Afrin merkezi-
mizi açıyoruz. Bu, Suriye halkıyla Türk halkı
arasında bağların güçlenmesi, Türkçe öğretimi-
nin bu bölgelerde yaygınlaşması, Türk kültü-
rüyle bölge kültürü arasındaki diyaloğun,
kaynaşmanın güçlenmesi için gerekliydi. Halep
vilayetindeki yazışmaların yer aldığı Azez'deki
sergiyi açacağız." dedi.

Türkçe öğrenecekler

Ateş, Türkiye ile Suriye arasındaki ikili ilişkilerin
geçmişine dikkati çekerek, şunları söyledi:
"Bu topraklarda biz, 400-500 yıldır bu halklarla
birlikte yaşadık. Ümidimiz bundan sonra da dı-
şardan dayatmalarla değil, yerel halkın ve Türk
halkının isteğiyle burada barış içerisinde son-
suza kadar yaşansın. Tıpkı tarihteki örneklerinde
olduğu gibi, bu medeniyet yeniden canlansın.
Barış içerisinde tüm halkları kucaklayan bir yak-
laşımla YEE burada faaliyetlerini sürdürecek.
Enstitümüz, burada sadece Türkçe öğretmekle
kalmayacak, kültürel faaliyetlerle hem yerel kül-
türü canlandırmak hem de Türkiye ile bağ
kurma konusunda önemli bir adım atmış ola-
cak. Hayırlı uğurlu olsun."

Kazakistan Cumhuriyeti bağımsızlığının 30. yılında Bağcılar Belediyesi tarafından taekwondo sporunda dünyaca meşhur
Türkiye Kazaklarından merhum Mustafa Öztürk’ün adını taşıyan park açıldı. Açılışta konuşan Belediye Başkanı Çağırıcı,
“Gönül birliğimiz hep vardı ama aramızda coğrafi mesafeler vardı. Şimdi mesafeler kapandı ve Kardeşlik Parkı açıldı” dedi

aradaKİ Mesafeler Kapandı

Konser ve gösteri
düzenlendi

Protokol konuşmalarının ardından sahneye
çıkan Kazak sanatçılar, yöresel ezgilerden
oluşan mini bir konser verdi. Guinness Dünya
Rekorlar Kitabı’na 3 kez giren uluslararası
spor ustası ve dövüş sahne dublörü Jamali
Dihanulı ise yaptığı gösteriyle izleyenlere he-
yecan yaşattı. Programın sonunda ise Mus-
tafa Öztürk adına yapılan parkın ve anıtın
açılışı yapıldı. Toplam 4 bin 771 metrekarelik
bir alana sahip parkın içerisinde futbol sa-
hası, çocuk oyun alanı, kafeterya, kamelya
ve altında 86 araçlık otopark bulunuyor.

Toplumda, bilimin, kültürün ve ile-
tişimin yaygınlaşması, bilimsel bil-
ginin ulaştırılması, bilim ve

teknoloji etkileşiminin etkinliklerle kavratıl-
ması amacıyla 56 atölye, 3 konferansın ola-
cağı Fatih 4007 TÜBİTAK Bilim Şenliği Fatih
Mimar Sinan Stadı’nda başladı. Açılış töre-
nine Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan,
Fatih İlçe Milli Eğitim Müdürü Mucip Kına,
farklı okullardan öğretmenler, öğrenciler ve
aileleri katıldı. Fatih İlçe Milli Eğitim Müdürü
Mucip Kına, “Pandemi koşullarında sürdür-
düğümüz eğitim, öğretim döneminde birçok
başarıya imza attık. Fedakâr öğretmenlerimi-
zin büyük bir özveriyle sürdürdüğü eğitim
faaliyetleri neticesinde il, Türkiye ve uluslar-
arası düzeyde önemli projelerin içerisinde yer

aldık. Bilim şenliğimiz de bu faaliyetlerden bi-
ridir. Türkiye genelinde 52 projenin kabul
edildiği, 4007 bilim şenliği etkinliklerinden 7
tanesi İstanbul’da olup, biri de ilçemizdedir”
dedi.

Çocukları yarına hazırlamalıyız

Bilim ve teknolojide en önde olmayı hedefle-
diklerini vurgulayan Kına, “Bilimin ve tekno-
lojinin baş döndürücü bir hızla değiştiği
dünyada çocuklarımızı yarının teknolojisine
hazırlamak zorundayız. Yıllar sonra çocukla-
rımızın ‘bizi neye hazırladınız’ sorusuna
doğru cevap bulabilmemiz için dünün biriki-
minden ilham alıp, bugünün şartlarını kulla-
narak, yarının vizyonuna uygun çalışmalar
yapmak zorundayız. Kendi öz değerlerimiz-

den ‘bi haber’ bir medeniyet tasavvuru oluş-
turmak mümkün değildir. Çocuklarımızı milli
ve manevi değerlerine bağlı aynı zamanda
bilim ve teknolojinin ışığında yaşamı yorum-
layabilen, yarına hazır fertler olarak da yetiş-
tirmek durumundayız” diye konuştu.

Her zaman seferber olduk

Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan ise
“Üzerinde bulunduğumuz yarımadayı baştan
sona kapsayan ilçemize, Yedi tepeli Fatih’e
bir bakın. Her köşe başında, bir mühendislik
harikası yapı, ince zevklerle, büyük bir maha-
retle işlenmiş bir eser karşınıza çıkar. Medre-
seler, külliyeler, kütüphaneler gibi bu yapıları
ayakta turan temeller, bilim aşkıyla karılmış
harçla atılmıştır. Zira burası, fetihle, dünya-

nın en önemli bilim yurdu hâline gelmiş bir
şehirdir. Burada birçok önemli bilim insanı
yetişmiştir. Fatih Belediyesi olarak gençlerimi-
zin eğitim ve öğrenimlerine destek olmak için
bütün birimlerimizle seferber olduk” diye ko-
nuştu. Gençlere huzurlu ortamlar oluştur-
mak için ellerinden geleni yaptıklarını
vurgulayan Turan, “Elimizden ne geliyorsa
yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Bilime 
her zaman destek vereceğiz” dedi.

Fatih İlçe Milli Eğitim Mü-
dürlüğü ve Fatih Belediyesi

iş birliğiyle düzenlenen
Fatih 4007 TÜBİTAK Bilim

Şenliği başladı. Yaparak,
yaşayarak öğrenme anlayı-
şıyla bilimi öğrencilerle bu-
luşturmak amacıyla hayata

geçirilen projeye birçok
devlet ve vakıf üniversitesi

de destek verdi

Fatih’te bilim şenliği başladı

Hatırladıkça 
biz olacağız!
Osmanlı arşivlerinde bulunan Halep'e
ilişkin belgelere yer verilen "Hatırla-
dıkça Biz Oluruz / Osmanlı Dönemi
Halep'inde Sosyokültürel Hayat" adlı
sergi, Azez Yunus Emre Enstitüsünde
ziyaretçilerin ilgisine sunuldu
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Maltepe Belediyesi, AKUT
Vakfı işbirliği kapsamında

deprem bilinçlendirme semi-
nerlerinin ilki gerçekleşti.

Seminerde konuşan Belediye
Başkanı Ali Kılıç, Malte-

pe'deki yapıların yarısına
yakınının olası bir depremde
risk altında olduğunu belirtti.

Kılıç, ""Maltepe sınırları
içerisinde yaklaşık 29 bin

binamız var. Yaptığımız
araştırmalar sonucunda 13

bin binamız deprem riskiyle
karşı karşıya" diye konuştu

Bahçelievler'de alacak verecek yüzünden yeğeni tarafından silahla öldürülen Necdet Taşkın'ın eşi ve oğlu olaya karışan
ve polisin aradığı diğer 3 yeğenin kendilerini sürekli tehdit ettiklerini belirterek, bir an önce yakalanmalarını istediler

ZAYİ İLANLARI
Geçici koruma kimlik belgemi kaybettim hükümsüzdür. 

HÜSEYİN  KORO

MUHTEREM AKKAYA - AVCILAR V.D.- T.C. Kimlik 
No/ VKN: 66385160128 / 0290281916

BEKO Marka 220 TR Model ARÇELİK A.Ş. Üretici Firmalı
23.01.2017 Fatura tarihli,151508 Fatura No.lu ,

AS0000301917 Sicil no.lu Yeni Nesil ÖKC cihazımın 
RUHSATI kaybolmuştur. HÜKÜMSÜZDÜR.

HASAN ERÇİN-ESENYURT  V.D- 
TC: 22250446544 /3420024247

KARDEŞLER MATBAACILIK-Hasan SEZER B.Çekmece
VD.7670073602 no.lu firmadan yaptırılan 2005 Basım Yılı,
14.06.2005 Belge Teslim Tarihli, A-Seri No, Başlangıç Sıra

42751 – Bitiş Sıra  43150 numarası arası 8 adet Fatura
Defteri Koçanım ve  22223791794 T.C Kimlik No.lu
Büyükçekmece 1.Noterliği,12.04.2011 Tasdik Tarihli,

034200120114890 Tasdik no.lu    A-Seri No 01-50 sıra no
arası 1 adet  Fatura Defteri koçanım Kaybolmuştur.

HÜKÜMSÜZDÜR.

CEVDET YILDIZ-ESENYURT  V.D- 
TC: 20519751392 /9610509364

15203341324 T.C Kimlik No.lu  Noter Mehmet TENGİZ
Büyükçekmece 14.Noterliği,13.05.2019 Tasdik Tarihli,

0342014201913573 Tasdik no.lu  A-Seri No 01-50 sıra no
arası 1 adet  Gider Pusulası koçanım Kaybolmuştur.

HÜKÜMSÜZDÜR.

MALTEPE’NIN
YARISI RISK
ALTINDA!

M altepe Belediyesi, AKUT Vakfı
işbirliği ile sürdürdüğü çalış-
malar kapsamında deprem bi-

linçlendirme seminerlerinin ilkini
gerçekleştirdi. Maltepe Belediyesi Prof. Dr.
Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde ger-
çekleştirilen seminere Maltepe Belediye
Başkanı Ali Kılıç’ın yanı sıra AKUT Vakfı
Başkanı Nasuh Mahruki, mahalle muh-
tarları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Se-
miner öncesi konuşan Maltepe Belediye
Başkanı Ali Kılıç, Muğla’daki yangınlarda
görev yapan ekiplere teşekkür etti.

Müdahale şansı yok

Maltepe'deki yapıların yarısına yakınının
olası bir depremde risk altında olduğunu
belirten Kılıç, "Maltepe sınırları içerisinde
yaklaşık 29 bin binamız var. Yaptığımız
araştırmalar sonucunda 13 bin binamız
deprem riskiyle karşı karşıya. AKUT Vakfı
ile başlattığımız projenin temelinde 18
mahallede bir gönüllüler ordusu oluştur-
mayı hedefliyoruz. En son İzmir depre-
minde yıkılan binaların etrafı  boştu, ona
rağmen enkazın derinine 4-5 günde ulaşı-
labildi. Örneğin Maltepe’de özellikle Fın-
dıklı Mahallesi'ni göz önüne alalım; o iç
içe binalar, o dar sokaklarda bir enkaza ta-
mamen müdahale etmek belki en az 5
gün, 10 gün alacak. Bu sebeple istedik ki

Maltepe’nin her köşesinde afetlere karşı
bir gönüllüler ordusu olsun. AKUT Vakfı
ile bu anlamda çok değerli çalışmalara
imza atıyoruz. Maltepe’mizi hep birlikte
afetlere hazırlayacağız" diye konuştu.

18 mahallede eğitim

İstanbul’da 7.4 büyüklüğünde deprem
beklediklerini vurgulayan AKUT Vakfı
Başkanı Nasuh Mahruki Maltepelileri afet
ve deprem konusunda hazırlayacaklarını
belirtti. Mahruki, "Maltepe Belediyesi’nin
acil durum yönetim sisteminin geliştiril-
mesini sağlıyoruz. Düzenleyeceğimiz bu
seminerlerle Maltepelilerin afetler ve dep-
remler konusunda hazırlanmasını sağla-
yacağız. 18 mahallede ilk müdahale
ekipleri oluşturacağız. Bu ekiplerin eğitim-
lerini vereceğiz. Bu konuyu önemsiyoruz.
Çünkü her afet ilk önce yereldir. İstan-
bul’da 7.4 büyüklüğünde bir deprem bek-
leniyor. Gölcük depremiyle aşağı yukarı
aynı büyüklükte bir beklenti var. Çok fazla
can ve mal kaybına yol açabilecek bir dep-
rem bizleri bekliyor.  Öncelikle tabi ki Mal-
tepe Belediyesi'nde acil durum yönetim
sisteminin revize edilmesi, mevcut olan
planların geliştirilmesi ve bu konudaki
kapasitenin artırılması ile alakalı çalışma-
larımızı sürdürüyoruz. Maltepelilere  acil
durum konusunda, afetler konusunda far-

kındalık ve bilinçlendirme ile ilgili seminer-
lerle Maltepelilerin afetler ve depremler
konusunda hazırlanmasını sağlayacağız”
dedi.

3 milyon kişi etkilenecek

Beklenen İstanbul depreminin Marmara
Denizi üzerinde, İstanbul'un, Güney Kıyı-
ları'nın 30 kilometre uzağında meydana
geleceğine vurgu yapan Mahruki, “Dola-
yısıyla merkez üssü olarak çok daha yakın
bir yerde karşı karşıya kalacağız. Gölcük
depremi 90 kilometre mesafedeydi, Avcı-
lar'da yıkımlara yol açtı. Şimdi çok daha
yakın bir merkez üssü olan bir deprem
bekliyoruz. Özellikle 2000 öncesi yapılan
binalarda mutlaka mikro bölgelendirme ve
ölçeklendirme çalışmalarıyla buradaki
yıkım riski bulunan, yüksek olan binaların
tespit edilmesi en öncelikli konu aslına ba-
karsanız. 200 bin ağır ve orta hasarlı bina-
nın olacağı, yaklaşık 3 milyon insanın
yaşadığı bir yerleşim alanının olası İstan-
bul depreminden etkilenmesi bekleniyor.
Aslına bakarsanız mahallelinin örgütlen-
mesi, yerel hazırlıklar, yerel yönetimlerin
bu konudaki çabaları büyük fotoğrafın
içerisinde incelemelerimizi azaltma konu-
sunda en önemli unsurlardan birini oluş-
turuyor. Ama bu işin o kadar da kolay
olmadığını hepimiz çok iyi biliyoruz" dedi.

Şirinevler Mahallesi'nde
12 Eylül Pazar günü saat
16.00 sıralarında Önder

Sokak ile Mahmutbey Caddesi'nin
kesiştiği noktada Yunus T. amcası
Necdet Taşkın ile karşılaştı. İkili
arasında alacak verecek meselesi
yüzünden tartışma çıktı. Amca ve
yeğen, tartışma sonrası birbirine si-
lahla ateş etti. Amca Necdet Taşkın
ile yeğeni Yunus T. yaralandı. İhbar
üzerine olay yerine polis ve sağlık
ekipleri sevk edildi. Yaralı Necdet
Taşkın kaldırıldığı Bahçelievler
Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm
müdahalelere rağmen kurtarılama-
yarak hayatını kaybetti. Yaralanan
yeğen Yunus T.'in Bakırköy Sadi
Konuk Eğitim ve Araştırma Hasta-
nesi'ndeki tedavisi devam ediyor.
Öte yandan, polis ekiplerinin firari
olan M.T, Y.T ve Y.T kardeşleri ya-
kalamak için çalışmaları sürüyor.

Çürümelerini istiyorum

Öldürülen Necdet Taşkın'ın eşi
Mehriye Taşkın ve oğlu Mücahit
Sami Taşkın, olaya karışan diğer 3
yeğenin sürekli kendilerini tehdit et-
tiklerini belirtti. Mehriye Taşkın, "5
kişilerdi 4'ü kaynımın oğlu, bir de
arkadaşları vardı. Bu katillerin en
kısa zamanda yakalanmaları istiyo-

rum. Benim eşim toprağa girdi,
benim gözümün önünde katledildi.
Onların da hapse girip çürümele-
rini istiyorum. Sürekli tehdit ediyor-
lar başkalarından haber yolluyorlar.
Çoluğu çocuğu tehdit ediyorlar,
'hepinizi öldüreceğiz' diyorlar. Bun-
ları ben büyüttüm amcalarını öl-
dürsünler diye mi?" dedi.

Çapraz ateşe almışlar

Necdet Taşkın'ın oğlu Mücahit
Sami Taşkın ise "Yunus Taşkın üze-
rindeki silah çıkartarak babama
doğru ateş etti. Ben engel olmaya
çalışırken Burak Taşkın onların or-
tanca kardeşi Muhammed Emin
Taşkın geldi. Her yeri almışlardı bir
çete gibi. Sokağın içindeki Cengo
denilen ve hayatımda asla görme-
diğim kişi beni tuttu yere yatırdılar.
O sırada babamı çapraz ateşe tut-
tular. Bize ulaşmadılar ama tehdit-
ler sürekli geliyor. Öbür amcamı da
tehdit ediyorlar 'sıra sende seni de
öldüreceğiz' diye. Bunları azmetti-
ren anneleridir. Senelerdir amca-
mın ölümünü kabul etmediler.
Adam kansere yakalandı ölmüş ba-
bamın yüzünden olmuş gibi 'sizin
babanız ölmüş onların da babası
ölsün' diye diye senelerdir bu ço-
cukları azmettirdi" dedi. DHA

İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkeme-
si’nde görülen duruşmaya, tutuklu
sanık Ercan Sağlam getirilirken, tu-

tuksuz sanık Dilan Kılıç da duruşmada hazır
bulundu. Sanık Dilan Kılıç savunmasında, "İki
yıldır görev yapıyorum. Pandemi ve öğrencili-
ğimden ötürü ilçede çok bulunmadım. Bir bil-
gim yok ilçe binasıyla ilgili. O yüzden
fotoğrafları kim getirdi, ne zaman getirdi, bilmek
gibi bir durumum yok. Tüm katları gezmek gibi
bir durumum yok. Sadece başkanlık odasına gi-
rerdim. Ses kayıtlarını alma sebebim orada
geçen kavramları anlamak için aldığım kayıtlar-
dır. Öğrencilikten gelen bir alışkanlığımdır. Her-
hangi bir terör örgütü üyeliğim yoktur" dedi. Ses
kaydındaki şarkının sözlerini bilmediğini söyle-
yen Kılıç, "Ses kaydındaki Kürtçe şarkının sözle-
rini bilmiyordum. Kürtçe olduğu için dinledim.
Çok az Kürtçe biliyorum, anlıyorum" diye ko-
nuştu. Bulunan posterin eski olduğunu belirten
Kılıç, "Odamızdaki Öcalan fotoğrafları çok es-
kiydi bizden önce asılmıştı. Sorun teşkil edece-
ğini düşünemedim" dedi.
Tahliyesini talep etti

Sanık Ercan Sağlam ise ilçe binasında ele geçen
dijital materyallerin tarihinin kendilerinin görev
yaptığı tarihlere uymadığını, bu nedenle kendile-
riyle ilişkilendirilemeyeceğini söyledi. Sosyal
medya baskısı nedeniyle 9 ay içinde 3 ilçenin eş
başkanının tutuklandığını, bu nedenle yargılan-
dıklarını belirten sanık Sağlam, sağlık problemleri
olduğunu, anne ve babasının hasta olduğunu,
okuyan 4 çocuğunun maddi zorluklar nedeniyle
okulu bırakıp çalışmaya başladığını söyleyip tahli-
yesini talep etti. Mahkeme heyeti, sanık Ercan
Sağlam'a yurt dışına çıkış yasağı koyarak, tahliye-
sine karar verdi. Sanık Dilan Kılıç hakkındaki adli
kontrol hükümlerinin devamına karar veren 
mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

Konuşmaların ardından Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç ve AKUT Başkanı Nasuh Mahruki, Muğla’da yaşanan orman
yangınlarına müdahale eden ve birçok hayata dokunan Maltepe Belediyesi personeline tek tek teşekkür plaketi verdi.

MUĞLA KAHRAMANLARINA TEŞEKKÜR
48 BİN AĞIR
HASARLI BİNA

Çoluğu çocuğu tehdit ediyorlar

"Ülkenin örgütlü arama ve kurtarma ya-
pısının bununla başa çıkması mümkün
değil. 48 bin ağır hasarlı bina diyoruz
Türkiye'de 48 bin tane kurtarmacı yok"
diyen Mahruki, "O yüzden bu yerel örgüt-
lenmeler, mahalli örgütlenmeler, halkın
bu konuda eğitilmesi, daha bilinçli, daha
duyarlı ve daha donanımlı hale getiril-
mesi son derece önemli. Maltepe Beledi-
yesi'yle ve duyarlı başkan Ali Kılıçla
birlikte, bu konuyu bir süredir konuşuyor-
duk zaten. Bundan aylar önce, ilk önce
kendisi bize ulaşmıştı. Bizde çok büyük
bir gururla elimizden gelen desteği veririz
demiştik. O günden bu güne geldi. Mal-
tepe Belediyesi de işi çok ciddiye aldı. İl-
gili personeliyle, birimleriyle, başkanı ile
birlikte ve dediğim gibi buraya kadar da
geldi. Hatta bir arada orman yangınla-
rında birlikte çok önemli bir hizmeti daha

gerçekleştirdik. Akut
Vakfı olarak afet bölge-
sine 10-11 araç yola
çıktı. Hepsi Maltepe Be-
lediyesi'nden sağlandı.
Bu konuda gerçekten
desteğiniz olağanüs-
tüydü.  Ali Kılıç başta
olmak üzere Maltepe Be-
lediyesi'nin ilgili bütün
personeline yardım eden
herkese çok teşekkür
etmek isterim" dedi.

AKUT 
UYARDI

Necdet Taşkın'ın oğlu Mücahit Sami Taşkın ise "Yunus Taşkın üzerindeki silah çıkartarak babama
doğru ateş etti. Ben engel olmaya çalışırken Burak Taşkın onların ortanca kardeşi Muhammed
Emin Taşkın geldi. Her yeri almışlardı bir çete gibi. Sokağın içindeki Cengo denilen ve hayatımda
asla görmediğim kişi beni tuttu yere yatırdılar. O sırada babamı çapraz ateşe tuttular” dedi. 

Adli kontrol
şartıyla tahliye
HDP Esenyurt İlçe Binası'nda eş
başkanların ortak kullandıkları makam
odasında PKK/KCK terör örgütü başı
Abdullah Öcalan'ın fotoğrafının du-
varda asılı bulunduğu gerekçesiyle
"Terör örgütü üyeliği" ve "Terör örgütü
propagandası yapmak" suçlarından 25
yıla kadar hapis istemiyle yargılanan
HDP Esenyurt İlçe Eş Başkanları'ndan
Ercan Sağlam'ın adli kontrol şartıyla
tahliyesine karar verildi

25’er yıla kadar
hapisleri istendi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırla-
nan iddianamede, Instagram ve Twitter isimli
sosyal medyada yapılan paylaşımlarda HDP
Esenyurt İlçe binasında, Abdullah Öcalan'ın
posterleri ile materyallerinin bulunduğunun gö-
rülmesi üzerine başlatılan soruşturma üzerine
arama ve el koyma kararı alındığı anlatıldı.
Gençlik Kültür Merkezi tabelasının asılı bulun-
duğu oda içerisinde yasaklı veya yasaklı ol-
masa da örgüt ideoloji ve propagandası içeren
birçok yayının olduğu kütüphanenin bulunduğu,
duvarlarda PKK/KCK terör örgütü lideri Abdul-
lah Öcalan'ın portresinin resmedildiği, yine sır-
tında davul bulunan kamuflajlı kadın örgüt
mensubunun resminin işlendiği, ayrı bir du-
varda ise PKK veya PKK'ya bağlı diğer silahlı
örgütlerde faaliyet yürüttüğü tespit edildi.
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A BD'nin Kuzey Karolina eyaletinde
1955'te dünyaya gelen ve Los Angeles'ta
büyüyen Fenter, ailesinin isteğiyle Kato-

lik okuluna giderek papaz oldu. Yaklaşık 10 yıl
görev yapan Fenter, bu süreçte aldığı akademik
eğitiminin sonunda profesör olarak üniversite-
lerde de din eğitimi verdi.İnancıyla ilgili aldığı eği-
time rağmen içinde bir boşluk hissetmeye
başlayan ve arayışlara giren Fenter, 2004 yılında
bir program için ABD'ye giden Hazreti Mevla-
na'nın 22. kuşak torunu Esin Çelebi Bayru ile ta-
nıştı. Mevlana ve İslam ile ilgili ilk bilgileri almaya
başlayan Fenter, Bayru'nun daveti üzerine 2005'te
geldiği Konya'da Şeb-i Arus törenlerini izledi.
Anlatılanlardan ve sema ayini şerifinden, tören-
lerdeki manevi atmosferden çok etkilenen Fenter,
yaşadıklarının etkisiyle 2006 yılında Müslüman-
lığı seçti. Törenlerde tanıştığı "Mevlevi dedesi"
Nadir Karnıbüyük'ten de İslam ve Mevlevilik
hakkında dersler alan Fenter, Mevlana'ya daha
yakın olmak ve Mevleviliği daha iyi yaşayabilmek
için iki ay önce Konya'ya yerleşti.

Tanrı'ya inanıyordum ama...

Papazlıktan İslam'a geçiş sürecini anlatan İsmail
Fenter, çocukluğundan itibaren iyi bir Hristiyan
olarak yetiştirildiğini söyledi. Her pazar kiliseye
gittiklerini, kuzeninin de kilisenin papazı oldu-
ğunu ifade eden Fenter, "Din, ailem için çok
önemliydi. Büyükannem benden papaz olmamı
istiyordu. Rahipliği öğrenmek için ruhban oku-
luna gittim." dedi. Fenter, okulda hep Tanrı'nın,
Hazreti İsa'nın anlatıldığını ancak birçok şeyin
kendisine mantıklı gelmediğini vurgulayarak
şöyle devam etti:"Tanrı'ya inanıyordum ama bir
şeyler doğru değildi. Daha sonrasında da öğren-
cilerime öğretmeye çalıştığım bilgiler bana hiç
mantıklı gelmiyordu. Bu nedenle hayatımın
büyük bölümünü arayışla geçirdim. Ruhban
okulunda ders veriyordum ama öğrettiklerime
inanmıyordum. Bir süre sonra 'bunu artık yapa-
mam' dedim ve papazlığı bırakıp kiliseden ayrıl-
dım. Ailemin yanına California'ya döndüm ve
müzikle ilgilenmeye başladım. Müziğin içinde
çok şey vardı ama kalbim boştu. İnsanların alkış-
ları harikaydı ama bir şey eksikti."

Mevlana sayesinde tanıştım

Bir öğretmeninin tavsiyesiyle, San Fransisco'ya
gelen Mevlana'nın torunu Esin Çelebi Bayru ile
tanıştığını dile getiren Fenter, sözlerini şöyle sür-
dürdü: "Sufi'lerin toplandığı eve gittim ve yanında
çevirmeniyle bir kadın geldi. Kim olduğunu bil-
miyordum ama o Mevlana'nın soyundandı. Bu
kadın Esin Çelebi'ydi. Dinledim ve duyduklarım
hoşuma gitti. Hayatım bo-
yunca onu arıyormuşum gi-
biydim. Ona, 'Kendimi
okyanusun dibinde hissedi-
yorum ve hazinenin nerede
olduğunu bilmiyorum'
dedim. Bana, 'Aradığın için
hazineyi zaten buldun' dedi.
Bu cümle beni çok etkiledi.
Sonra Bayru'nun daveti üze-
rine 2005 yılı aralık ayında
Konya'ya gelerek Şeb-i Arus
törenlerini izledim."

Dua etmem için 
beni çağırdı

Fenter, semazenleri izlediği
sırada "özel" bir şeyler hisset-
tiğini belirterek, Konya'da
bulunduğu günlerde Mevlana Müzesi'ne de git-
tiklerini aktardı. Sabah namazı vaktinde müzeyi
gezdikleri sırada Mevlevi dedesi Karnıbüyük'ün
kendisini yeşil kubbenin yanındaki niyaz pencere-
sine götürdüğünü ve nasıl dua yaptıklarını anlat-
tığını dile getiren Fenter, şöyle konuştu: "Burada
dua etti. Durup onu izledim ve dua ettiği sırada
etrafa baktım. Her yerde kar vardı ve sağımda
karın tam ortasında kırmızı bir gül vardı. Sonra
dua etmem için beni çağırdı. Ne yapacağımı bil-
meden Niyaz Penceresi'ne doğru yürüdüm. Mev-
lana Müzesi içindeki Niyaz Penceresi önünde,
Rumi'nin sandukasına doğru dua etmeye başla-
dım. Sonra bir şey oldu. Ne olduğunu bilmiyo-
rum ama şaşkına dönmüştüm aniden. Kalbim
yırtılıp açılmış gibi hissediyordum ve ağlıyordum.
Birçok kez duayı okudum. Celaleddin Rumi’nin
beni çağırdığına inanıyorum. Gerçekten
saatlerce ağladım."

KATOLIK PAPAZ 
MÜSLÜMAN OLDU

B ildiğiniz gibi teknoloji hayatımızın
artık bir parçası. Cep telefonları,
bilgisayarlar, birçok elektronik alet

hem haberleşme hem de gündemi izleme açı-
sından hayati bir önem taşıyor. Yetişkinler için
tüm bu gerçeklikler tamam ama çocuklar için
teknolojiyi nasıl kullanmalıyız ona daha çok
dikkat etmemiz lazım. Bugün bu konuya
açıklık getirmek istedim.

Günümüzde teknoloji kullanımı neredeyse
kaçınılmaz bir gerekliliktir. Ülkemizde sosyal
yaşamı etkilemeye başlayan teknolojinin,
başta çocuklar ve gençler olmak üzere nüfu-
sun büyük çoğunluğunu etkisi altına aldığı gö-
rülmektedir. Bu gelişmenin çocuk ve
ergenlerin ruh sağlığı üzerine etkilerini belir-
lemek ve bu konuda gerekli önlemleri almak
kaçınılmaz bir zorunluluktur.

Teknolojiyi kullanalım ama nasıl?

 İnternet ve teknoloji çocuklara özellikle
bilgi edinme ve eğitimde büyük yararlar sağ-
lamaktadır. Çocuklar, okullarda, projeler için
bilgi toplamakta, başka bir okuldaki veya ül-
kedeki uzmanlara yazılarını gönderip fikirle-
rini almakta ve değişik okullardaki öğrenciler

ile birlikteproje yürütebilmektedir.
l Çocuklar, e-posta aracılığıyla kendilerine

yeni arkadaşlar edinmekte ve değişik ülkeler-
den kişileri tanımaktalar. Ayrıca uzmanlarla
yazışarak, ilgilendikleri konuda bilgi edinebil-
mektedir.

l İnternet ve teknoloji, çocukları yaratıcı-
lığa da özendirmektedir. Gördüklerinden veya
okuduklarından etkilenen bilgi edinen çocuk-
lar, kendileri de bir şeyler yapmak 
istemektedirler. 

l İnternet ve teknoloji, çocukları yaratıcı-
lığa da özendirmektedir. Gördüklerinden 
veya okuduklarından etkilenen bilgi edinen
çocuklar, kendileri de bir şey yapmak 
istemektedirler.

İnternet ve teknoloji, çocukların küresel
bir dünyada yaşadıkları gerçeğini vurgular.
Çocuklar başka ülkeler hakkında çok çabuk
ve geniş bir şekilde bilgi edindikleri gibi dün-
yanın hemen her tarafından arkadaş da
edinebilir.

Kötüye kullanma

Çocukların teknoloji ve interneti;
l Denetimsiz, sınırsız ve amaçsız 

kullanması,
l Gündelik yaşamı ve sorumlulukları ak-

satacak şekilde kullanması,
l Kullanımın uzun süreli olması,
l Uygunsuz içeriklere maruz kalması,
l Fiziksel, sosyal, psikolojik ve zihinsel

gelişimi olumsuz etkilemesi olarakifade
edilir.

Kötüye kullanım aşağıdaki gelişim düzey-
lerini olumsuzetkiler:

Fiziksel gelişim

Uyku düzeni bozulabilir; çocuklar ve er-
genler daha fazla televizyonseyredebilmek,
daha fazla internete girebilmek, daha fazla
dijital oyunoynayabilmek ya da arkadaşla-
rıyla mesajlaşabilmek için daha azuyumak-
tadırlar.

Uyku düzeni bozulduğunda ve ihtiyaç
duyulan 6-8 saat arası uykualınmadığında
kişinin;

Saldırganlık seviyesi ve dürtüsel 
davranışları artar,

l Dikkat eksikliği artar ve böylece 

öğrenme süreci olumsuz etkilenir. Beslenme
sorunları oluşabilir; teknolojiye bağımlı ya-
şayan kişilerde zamandan kazanmak için
şekerli gıdalar ve “fast food” tüketimi çok
fazladır. Bu durum dengesiz ve sağlıksız
beslenmeye ve kişinin aşırı kilo almasına
neden olur. Ayrıca şeker vücutta bağımlılık
oluşturan bir maddedir ve vücuda ihtiyaçtan
fazla enerji verir. Bu enerji atılmadığında
dürtüselliği arttırır. Hareketsiz bir yaşama
itebilir; hem sağlık için zararlı hem de zi-
hinsel ve psikolojik açıdan da zararları var-
dır. Var olan enerji spor ile faydalı bir
şekilde atılmazsa kişi sakin kalamayabilir,
dikkatini yoğunlaştıramayabilir.

Psikolojik gelişim

Psikolojik gelişimde; bireyin kendini ilgi-
leri, yetenekleri ve kabiliyetleri doğrultu-
sunda tanıması, artılarının eksilerinin
farkında olması, eksik yönlerini geliştirmesi
ve kendisiyle barışık olması beklenir. Tekno-
lojinin amaçsız ve sınırsız kullanımıyla birey
kendine psikolojik gelişim içingerekli olan
soruları soramayabilir, bu zamanı bulama-
yabilir ve bu ihtiyacı hissetmeyebilir. Bunlar
olmadan da duygularını yönetebilmesi, ira-
desini güçlendirip kendine söz geçirebilmesi,
bir hedefe odaklanıp peşinden gidebilmesi
çok zor olur hatta hiç mümkün olmaz.

Sosyal – Duygusal Gelişim

Bireyin yakın çevresiyle düzenli ve derin-
likli, uzak çevresiyle de seviyeli ve mesafeli
bir ilişki kurması, sağlıklı sosyal gelişim için
önemli bir kriterdir. Birey, çevresiyle ilişki-
sinde duygularını, düşüncelerini ve ihtiyaçla-
rını kırmadan ve kırılmadan ifade
edebilmelidir. Sağlıklı sosyal becerilere
sahip olmak isteyen bir kişi toplumun içeri-
sinde yer alarak, toplumun kültürünü, gele-
nek ve göreneklerini, toplumun kabullerini
ve retlerini bilerek ilişkilerini şekillendirme-
lidir. Teknolojinin kötüye kullanımında sos-
yal gelişim için gerekli, düzenli ve derinlikli
ilişki ihtiyacı giderilememektedir. Bu durum
da sosyal gelişimi olumsuz etkilemektedir.
Çocuklarda özellikle; teknoloji bağımlılığı,
çocukların iç dünyasının ve hayal gücünün
körelmesine neden olabilmektedir. Bu
durum çocukların büyüme süreçlerinin ya-
vaşlamasına sebep olmaktadır. Tam olarak
ne istediğini bilmeyen ama “ısrarla bir şey-
ler isteyen” çocukların doyumsuz istekleri
ölçüsüzce beslendiğinde, yaşamlarının ilerle-
yen yıllarında, ne istediğini bilmeyen tat-
minsiz yetişkinlere dönüşürler ve o
yetişkinler, her şeyi elde etseler de içlerinde
giderilemeyen bir boşluk hissiyle, yani duy-
gusal açlıkla yaşamlarını sürdürürler.

Çocuklar için teknolojiyi 
nasıl kullanmalıyız? Kader KIŞ

damgaweb@gmail.com

damgaweb@gmail.com

ABD'li Katolik papaz Prof. Dr. Craig Victor Fenter, Mevlana Celaleddin-i
Rumi'den ve öğretilerinden etkilenip İslamiyet'i seçerek "İsmail" adını aldı

ABD'ye dönmeden önce "Nadir Dede"den
kendisine bir şeyler öğretmesini istediğini
ifade eden Fenter, şunları aktardı: "Onunla
otel odama gittik. Ses kaydını açtım ve o
zikir yapmaya başladı. Benim için Kur'an ve
bazı duaları okudu, ben de kaydettim. Onun
Türkçe söylediği hiçbir şeyi bilmiyordum
ama söylediği her şeyi anlıyordum. Çünkü
biz kalp kalbe konuşurduk. Neler olduğunu
anlamıyordum ama onu en derin seviyede
anlıyordum. Artık biliyordum ki; Mevlana
yolu, Muhammed yolu. Gerçeğin bu oldu-
ğunu bildiğim için de bir sonraki yıl Müslü-
man oldum."Mevlana'ya yakın olmak için
Konya'ya yerleşmeye karar verdiğini anlatan
Fenter, şunları kaydetti:"Olmam gereken
yerin burası, Mevlana kenti Konya olduğunu
biliyordum. Sonraki her yıl Konya'ya geldim.
Çünkü burası Mevlana'yı öğrenmek için gel-
mem gereken yerdi. Burada Mevlana'nın
izinden yürümek Amerika'da olmaktan daha
farklı. Bir gece genç bir derviş bana ailemi
sordu ve ben de 'Annem ve babam öldü'
dedim. Bana baktı ve 'Biz senin aileniz' dedi.
Bu benim için birinin bana söylediği en
önemli şeylerden biriydi. Bu yüzden Kon-
ya'ya gelmeye devam ettim. Sonrasında da
Konya'ya yerleştim."
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Eminönü’nde 36
yıldır pide yapıyor

Osmanlı 
usulü fırında 
36 yıldır pide

pişiren Ahmet
Alagöz, tarihi

Kuveloğlu
Han'da dede

mesleğini
yaşatıyor

DeDesinDen yapmayı öğren-
diği Osmanlı usulü fırında 36
yıldır talaş ateşiyle pide pişiren

Ahmet Alagöz, İstanbul Eminönü'ndeki
tarihi Kuveloğlu Han içerisinde icra ettiği
mesleğini "Tam teşekküllü bir sanat" ola-
rak tanımlıyor. Eminönü Küçük Pazar'da
tarihi Kuveloğlu Han'a doğru ilerlerken
fırın kokusuyla harmanlanmış pide ko-
kusu etrafa yayılıyor. Küçük bir çay ocağı-
nın yanından geçtikten sonra hana
girenleri buram buram pide kokan otantik
bir fırın karşılıyor. Ahmet Alagöz, bu fı-
rında 36 yıldır talaş ateşinde pide pişiri-
yor. Fırını yakmanın püf noktalarını
dedesinden öğrenen Alagöz, pide pişir-
meyi de babasından öğrendi. Pideler için
hamur yoğuran ve mayalayarak, iç mal-
zemesini hazırlayan Alagöz, ardından pi-
deleri fırına veriyor. Fırının alt bölümüne
talaş koyarak tutuşturan ve ateş bittikçe
talaş ilave eden Alagöz, hazırladığı pide-
leri fırının çeşitli gözlerine yerleştirerek
kısa sürede pişirmeyi sağlıyor.

Dededen kalan bir meslek

Tarihi bir yerde çalışmayı sevdiğini dile
getiren Alagöz, "Fırın geleneği dedemden
babama, babamdan da bana kalan bir
meslek. 8 yaşında fırında çalışmaya baş-
ladım, 36 yıldır da bu işi yapıyorum. Bu
fırına Osmanlı fırını deniliyor. Özelliği ta-
laşla yanıyor olması. Dedem bu fırını ya-
pabiliyordu, ben fırın yapmayı ondan
öğrendim. Pide yapmayı ise babamdan
öğrendim. Osmanlı döneminde samanla
kuru ot yakılırmış ve padişahlara özel
ekmek hazırlanırmış. 400 yıl önce bulu-
nan bir fırın türü ancak günümüze gelene
kadar bazı bölümleri değişti." diye ko-
nuştu. Fırında kendisinin tek çeşit hamur
yaptığını, kepeği alınmış tam buğday unu
kullandığını aktaran Ahmet usta, çırak
olarak yanında oğlunu ve yeğenlerini ye-
tiştirdiğini söyledi.

Talaşla ısıyı kontrol 
edebiliyorsunuz

Ateşin zamanla fırının içindeki tuğlayı
erittiğini, bu yüzden belirli dönemlerde fı-
rının bakımlarını yaptıklarını dile getiren
Alagöz, şunları anlattı: "Bu fırının zor
olan kısmı günlük bakımı var, haftalık ve
aylık bakımı var. Bir de yıllık genel bakımı
var. Fırının içinde 16 tane gözenek bulu-
nuyor. Belli bir süre sonra talaşın tozun-
dan dolayı o gözenekler kapanıyor. Belirli
dönemlerde fırının temizlenmesi gereki-
yor. Yani sadece bunda pide pişirmek yet-
miyor. Bakımını da bilmek gerekiyor. Bu
tam teşekküllü bir sanat. Talaşla ısıyı
kontrol edebiliyorsunuz. Bizim uzmanlık
alanımız talaş. Ani köz olursa ürünleri
yakar. Odun fırını da meşhurdur. Ancak
odun fırınında ateşin isi ekmeğe sinebili-
yor. Talaşlı fırında ise pide ısıyla pişiyor,
herhangi bir duman ya da alev görmüyor.
Duman gözeneklerden çıkıyor."

Pidenin müdavimi çok

Fırının müdavimleri arasında Kapalı
Çarşı ve Mısır Çarşısı esnafının bulundu-
ğunu bunun yanı sıra sosyal medya üze-
rinden görüp gelen yerli ve yabancı
turistlerin de yoğun olduğunu söyleyen
Alagöz, tat bilirlerin de gelerek pidelerin
tadına baktıklarını kaydetti. Alagöz, söz-
lerini şöyle tamamladı: "Burası tarihi bir
fırın, herkesin yemek yiyebileceği bir yer.
Ortam küçük olduğu için samimi bulu-
yorlar. Sanat dünyasından isimler geliyor,
bu bize daha büyük moral oluyor. O pa-
radan da önemli. Biz daha iyisini yap-
maya çalışıyoruz. Yaptığımız pideler
büyük boyutta. Pide fiyatları 25-30 TL
arasında değişiyor. Buraya toplu halde
gelenler de oluyor, maddi durumu iyi ol-
mayan da. Parası olmayana biz ısmarlı-
yoruz. Herkesin gelip yemek yiyebileceği
bir yer."

Başakşehir'den konservatuvara
Başakşehir Müzik Akademisi mezunları gençler konservatuarda. Akademide sanat tarihi, keman, piyano, gitar, bağlama, çello ve ney
eğitimi alan Nurbanu Önver, Gülbahar Özcanoğulları, Onur Basri Aksu ve Tunahan Yüksel, hayallerindeki konservatuvarı kazandılar

Başakşehir Belediyesi, spor ve sanat
akademileri ile gençlere üniversite yo-
lunda destek olmaya devam ediyor. Ba-

şakşehir Müzik Akademisi’ndeki sanat tarihi,
keman, piyano, gitar, bağlama, çello ve ney branşla-
rında ücretsiz eğitimlerle lise ve konservatuvar ha-
zırlık öğrencilerini hayallerine kavuşturuyor.
Bilgievlerinden başlayarak Başakşehir Müzik Aka-
demisi’nde eğitim alan Nurbanu Önver, Gülbahar
Özcanoğulları, Onur Basri Aksu ve Tunahan Yük-
sel, başarı ile konservatuvarı kazandılar.

Müzik Akademisi tek başına yetti

Konservatuvarı kazanan Başakşehirli gençler he-

yecanlarını paylaştılar. Medeniyet Üniversitesi Türk
Müziği Bölümü’nü kazanan Nurbanu Önver, “Bütün
eğitimimi Başakşehir Müzik Akademisi’nde aldım.
Uygulamalı derslerden enstrüman derslerine, sözel
derslerden konservatuar hazırlık derslerine kadar
burada eğitim aldım. Başka bir yerden destek al-
mama gerek kalmadan eğitimlerimi tamamladım.

Belediye Başkanımıza ve akademideki hocalarımıza
desteklerinden dolayı çok teşekkür ederim.” şek-
linde konuştu.

Müziğe 9 yaşında bilgievlerinde başladı

Maltepe Üniversitesi Yaylı Çalgılar Bölümü’nü %100
burs ile kazanan Gülbahar Özcanoğulları da, “9
yaşında Şahintepe Bilgievi’nde keman eğitimle-
rine başladım. Oradan hocalarımın desteğiyle
Başakşehir Güzel Sanatlar Lisesi’ne kabul gör-
düm. Müzik Akademisi açıldıktan sonra oradan
da devam etmek istedim. Burada alanında çok
başarılı hocalarımdan eğitim aldım. Sanat 
nazariyat, müzik tarihi eğitimleri aldım” dedi.
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Müslüman
olduğu için
mutlu
olduğunu
anlatan 
İsmail,
“Doğru yolu
buldum”
dedi.



B aşbakan Johnson, insanlı-
ğın dünyaya yıkım getirdi-
ğine dikkat çekti ve

dünyanın ‘zarar verilemez bir
oyuncak’ olmadığının altını çizdi.
Johnson, “Kritik bir dönüm nok-
tasına yaklaşıyoruz. İki aydan kısa
bir süre içinde, 40 günden biraz
fazla bir süre içinde, öğrenip ol-
gunlaşabildiğimizi ve nihayet sa-
dece gezegenimize değil
kendimize verdiğimiz yıkımın so-
rumluluğunu üstlenebildiğimizi

göstermeliyiz. İnsanlığın büyüme
zamanıdır. Bilim insanlarının uya-
rılarına kulak vermemizin zamanı
geldi. Dünya zarar görmez bir
oyuncak değildir” ifadelerini 
kullandı.

Dönüm noktası

Johnson, COP26 Zirvesi’nin iklim
değişikliğine yönelik bir dönüm
noktası olduğunu belirterek, “Bu
nedenle COP26 Zirvesi insanlık
için bir dönüm noktasıdır. Olgun-

luğa, harekete geçecek bilgeliğe
sahip olduğumuzu göstermeliyiz.
Bunu da yapabiliriz. Yeşil sanayi
devrimi için araçlara sahibiz. Ama
zamanımız oldukça kısa” şeklinde
konuştu.

Proje zorunludur

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan’la birlikte New York’a gelen
Emine Erdoğan, Türkiye İş Ka-
dınları Derneğinin (TİKAD)
‘Çevreye Duyarlı Sürdürülebilir

Ekonomi ve İş Kadınlarının Rolü’
başlıklı konferansta yenilenebilir
enerji kaynaklarına geçiş çağrı-
sında bulunmuştu. Emine Erdo-
ğan, “Temiz teknoloji, yeşil enerji
ve orman alanlarının genişletil-
mesi gibi çözümleri mutlaka dev-
reye sokmalıyız. Bilhassa enerji
sektöründe devrimsel nitelikte dö-
nüşümler yapılmalı. Yenilenebilir
enerji kaynaklarına geçiş, bir sos-
yal sorumluluk projesi değil, zo-
runluluktur” demişti.
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İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 76. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda iklim
değişikliğine dikkat çekerek, “Kritik bir dönüm noktasına yaklaşıyoruz” dedi

afganistan yönetimini geçen ay
ele geçiren Taliban ile Türkiye
arasında ilk resmi temas ger-

çekleştiafgan basını, 22 Eylül gecesi Türki-
ye’nin afganistan Büyükelçisi Cihad
Erginay ile Taliban’ın kısa bir süre önce
atadığı Dışişleri Bakan Vekili Emirhan mut-
taki’nin bir araya geldiğini aktardı. Tür-
kiye’nin afganistan Büyükelçisi Erginay da
kişisel Twitter hesabından muttaki ile toka-
laştığı bir fotoğrafı paylaştı ve bazı açıkla-

malarda bulundu. Erginay, “Dışişleri Bakan
Vekili Emirhan muttaki ile tanışma toplan-
tısı gerçekleştirdik. Türkiye’nin afgan hal-
kına destek vermeye devam edeceğini ve
tarihi bağımız ve ilişkilerimizin üzerine inşa
edeceğimizin güvencesini verdim. ayrıca
eğitim, sağlık ve kalkına gibi konularda da
fikir alışverişi yaptık. sıcak misafirperver-
liği için kendisine teşekkür ediyorum” açık-
lamasını yaptı. Taliban tarafından konuyla
ilgili bir açıklama yapılmadı.

iLK TEMAS GERÇEKLEŞTi
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Kasım ayında İskoçya'da yapılacak 26.
Birleşmiş milletler İklim Değişikliği Kon-
feransı (COP26), dünyada iklim konu-
sunda atılacak adımlarla ilgili beklentileri
yükseltiyor. COP, Türkçe'ye "Taraflar Kon-
feransı" olarak çevrilebilecek "Confe-
rence of the Parties" ifadesinin
kısaltması. Her yıl düzenlenen zirve, 197
ülkeyi bir araya getirerek, iklim değişikli-
ğinin ve ülkelerin bununla nasıl müca-
dele edeceğinin tartışıldığı bir platform
yaratıyor. COP zirveleri, Birleşmiş millet-
ler İklim Değişikliği Çerçeve sözleşmesi
(UNFCCC) bünyesinde düzenleniyor. Kü-
resel ısınmaya yönelik hükümetler arası
ilk çevre sözleşmesi olan UNFCCC'nin
yürürlüğe girdiği 21 mart 1994'ten bu
yana, COP zirveleri düzenleniyor. Bu yıl

düzenlenecek COP26, 1-12 Kasım tarih-
leri arasında İskoçya'nın en büyük şehri
Glasgow'da yapılacak. COP26, Paris
İklim anlaşması'nın imzalandığı 2015'ten
bu yana kaydedilen gelişmenin değerlen-
dirileceği ilk zirve olacak. Yakın geçmişe
bakarak neler başarıldığı ve hangi konu-
larda başarısız olunduğunun muhasebesi
yapılacak. Paris İklim anlaşması, insanlı-
ğın iklim felaketinden kaçınmak için or-
taya koyacağı "oyun planı" olarak
özetlenebilir. anlaşmayla birlikte küresel
ısınmayla ilgili önemli bir kriter resmen
kabul gördü: Küresel ısınmanın, sanayi
öncesi dönemlerdeki sıcaklık değerleri-
nin 1,5°C üzerine ulaşması, gezegende
geri döndürülemez etkiler meydana geti-
rebilir. Bu plana sadık kalmak için eldeki

araçlardan başlıcası COP
zirveleri. Bu zirveleri,
devre arasında futbolcula-
rın toplanıp taktikleri ko-
nuşması ve herkesin
kendi üzerine düşen gör-
evi onaylaması gibi dü-
şünmek mümkün. Paris
anlaşması'nın yapıldığı
COP21'de herkesin uy-
makla yükümlü olduğu belirlenen 
hedefler şunlardı:
sera gazlarını azaltılmak
Yenilenebilir enerji üretimine hız vermek
Küresel ısınmayı 2°C'nin "oldukça altına"
indirmek ve mümkünse 1,5°C ile
sınırlamak
İklim değişikliğinin etkileriyle mücadele

etmeleri için yoksul ülkelere maddi 
yardım yapmak
Bu zirvede mutabık kalınan konulardan
biri de, beş yılda bir "yolun neresinde ol-
duğumuzu" görmek için değerlendirme
yapmaktı. Bunun ilki 2020 yılına işaret-
liydi ancak koronavirüs salgını nedeniyle
COP26, 2021'e ertelendi.

COP26 ZİRVESİ NEDİR NEDEN ÖNEMLİ?

Almanya normal bir
hayat için tarih verdi
Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, koronavirüs önlemlerinin tamamen
kaldırılacağı tarihle ilgili olarak 2022 yılının ilkbahar dönemine işaret etti.
Spahn, ilkbaharda sürü bağışıklığına ulaşılacağını düşünüyor

AlmAnyA
Sağlık Bakanı
Jens Spahn,

2022 yılının ilkbahar döne-
minde koronavirüs salgı-
nına karşı ülke çapında
sürü bağışıklığına ulaşıla-
bileceğini ifade etti. Spahn,
Augsburger Allgemeine
gazetesine verdiği röpor-
tajda, "Herhangi bir aşının
etkili olamayacağı yeni bir
varyant türemez ise, ki bu
oldukça düşük bir ihtimal, önümüzdeki
ilkbaharda pandemiyi aşarak normal
hayata dönebiliriz" dedi. Bu tür salgın-
larda toplumsal bağışıklığa her zaman
ulaşıldığını ancak burada önemli olan
noktanın, bunun "aşı ile mi yoksa hasta-
lığı geçirerek mi sağlandığı" olduğunu
vurgulayan Bakan Spahn, "Oraya var-
mak için aşı olmak kati surette daha gü-
venli bir yol" ifadesini kullandı. Aşı
olmayan kişilerin büyük olasılıkla hasta-
lığa yakalanacağını da belirten Spahn,
bugünlerde düşüşe geçen enfeksiyon sa-
yıları nedeniyle bulaş tehlikesinin hafife
alınmaması gerektiğini dile getirdi.

Spahn'dan sonbahar-kış uyarısı

"Geçen sene bu dönemde de salgın bir
soluklanma molası vermişti. Yani henüz
atlatmış değiliz. Sonbahar ve kış ayla-
rında, hepimiz zamanımızı daha çok
kapalı mekanlarda geçirirken ve bağışık-
lık sistemimiz daha zayıfken hastalığa

yakalanma riski artacak"
uyarısında bulunan Sağlık
Bakanı, bugünlerde Al-
manya'da vaka sayılarında
yaşanan düşüşün, tatil dö-
neminin sona ermesi ve
test kuralllarının sertleşti-
rilmesi ile alakalı olduğunu
belirtti. Koronavirüs salgı-
nına karşı yürürlükte olan
tedbirlerin kaldırılması için
şu an henüz erken oldu-
ğunu ifade eden Spahn,

"Koruyucu önlemlerimiz olmasaydı, sa-
yıları hâlâ çok yüksek olan aşısız kişiler
nedeniyle yoğun bakım istasyonlarımıza
aşırı yük binerdi" diyerek başka ülke-
lerde olduğu gibi Almanya'da da "Öz-
gürlük Günü" ilan edebilmek için aşı
oranının henüz yeterli seviyede olmadı-
ğını vurguladı.

Tam aşılıların oranı yüzde 63

Almanya'da bugüne dek halkın yüzde
67'si en az bir kez aşı olmuş durumda.
Eksiksiz aşı olanların oranı ise yüzde 63.
Bakan Spahn röportajında ayrıca,
Covid-19 hastalığının uzun vadeli etki-
lerinin tedavisine yönelik araştırmalar
konusunda da daha fazla çaba sarfedi-
leceğini bildirdi. Bu konu hakkında
henüz çok fazla bilgi sahibi olunmadığı-
nın altını çizen Spahn, uzun vadeli etki-
lerle ilgili standart bir tablo ve net bir
teşhisten şimdilik yoksun olduklarını
dile getirdi.

Erdoğan’la hemfikiriz
Reuters'a konuşan Yunanistan Başbakanı Mitsotakis, muhtemel yeni bir
göç dalgasında Türkiye'nin önemli bir ortak olduğunu belirterek yeni bir
mülteci akınına karşı Erdoğan'la yaptığı görüşmeden bahsetti

reuterS haber ajansının sorularını yanıtla-
yan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mit-
sotakis, Avrupa Birliği'nin (AB) yeni bir

göç dalgasının üstesinden gelmesinde Türkiye'nin
önemli bir ortak olduğunu söyledi. Türkiye Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Ağustos so-
nunda Afganistan'daki gelişmeleri
değerlendirmek için gerçekleştirdiği telefon gö-
rüşmesini de değinen Mitsotakis, "Erdo-
ğan'la çok açık konuştuk. Potansiyel mülteci
ve sığınmacıların mümkün olduğu kadar
ülkelerine yakın bir yerde tutmanın
önemli olduğu konusunda hemfikir ol-
duğumuzu düşünüyorum" ifadelerini
kullandı. AB'nin mülteciler konu-
sunda ortak kurallar belirlemesi ge-
rektiğini söyleyen Mitsotakis,
2015 yılında Avrupa'nın karşı
karşıya kaldığı mülteci akınının
tekrarlanmaması gerektiğini
de söyledi. "Bu olmayacak ve
bunun yaşanmasını önleye-
bilmek için elimizden geleni
yapacağız" diyen Mitsotakis,
kaynak ülkelerle insanların
geri gönderilmesi için te-
masa geçilmesi gerektiğini
savundu.

Tahliye uçağı kaosu
ABD’nin Texas eyaletin-
den ülkelerine sınır dışı
edilen yüzlerce Haitili,

başkent Port-au-Prince’da bulunan
havalimanına vardıkları tahliye uça-
ğına yeniden binmeye çalışınca kaos
çıktı. ABD’nin Texas eyaletindeki Del
Rio köprüsünün altındaki bir kampta
binlerce kişinin kaçak bir şekilde ya-
şadığının ortaya çıkmasının ardın-
dan Joe Biden yönetimi, Haitilileri
sınır dışı etme kararı aldı. Yüzlerce
Haitili zorla uçaklara bindirilerek, ül-
kelerine gönderildi. Haitilileri, Te-
xas’tan tahliye eden uçağın Salı günü
sabah saatlerinde Hai-
ti’nin başkenti Port-au-
Prince’da bulunan
havalimanına inmesiyle
havalimanında kaos
hakim oldu. Uçağın in-
mesinin ardından çekilen
görüntüler, yaşanan kaos
ve insanlık dramını bir kez
daha gözler önüne serdi.

Sınır dışı edilen Haitililer, Texas’a geri
dönebilmek adına getirildikleri uçağa
yeniden binmeye çalıştı. O anlar ise
kaydedildi. Havalimanı polisinin mü-
dahale etmediği ifade edilen anlarda
mürettebat ise çareyi kapıları kapat-
makta buldu. Uçağının kapısının
önüne yerleştirilen merdivene yakla-
şan Haitilileri engelleyen görevliler,
zor anlar yaşadı. Öte yandan, tahliye
edilen Haitililerin kişisel eşyaları da
uçaktan havalimanının ortasına fırla-
tıldı. Haitililer, beyaz poşetlere konul-
duğu dikkat çeken kişisel eşyalarını
tek tek arayarak bulmaya çalıştı.

KÜSTAH
AÇIKLAMA!

Suriye Dışişleri Bakanı
Faysal Mikdad, Türki-
ye'nin Suriye'den çekil-

mesi çağrısında bulundu. Rus
medya kuruluşu Sputnik’e konuşan
Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mik-
dad, “Şam, Türkiye’nin Suriye’deki
varlığını bir işgal hareketi olarak gö-
rüyor ve Ankara’nın bir an önce
güçlerini çekmesini görmek istiyor”
açıklamasını yaptı. Mikdad, İdlib’de
yaşanan gerginlikle ilgili olarak ise,
“İdlib’deki gerginliğin temel nedeni
Türk işgali ve Türkiye’nin oradaki
terörist gruplara verdiği destek” ifa-
desini kullandı. Mikdad açıklamala-
rına, “Türkiye derhal geri çekilmeli
ve uluslararası kamuoyu Suriye’nin
ülkenin kuzeyindeki bölgeleri kur-
tarma çabalarına destek olmalı”
diye konuştu.

KritiK bir
dönüm
noKtası!

İngiltere Başbakanı 
Boris Johnson
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Şanlıurfa ve çevresindeki neolitik çağa ait önemli
yerleşimler ve yürütülen kazı araştırmalarının ta-
nıtıldığı ‘2023 Dünya Neolitik Kongresi Ön Ta-

nıtım Sempozyumu’ düzenlendi. Türkiye’den ve yurt
dışından akademisyenler ile bilim insanlarının katıldığı top-
lantıda; Göbeklitepe, Karahantepe, Gürcütepe, Sayburç,
Çakmaktepe, Sefertepe ve Yeni Mahalle Höyük olmak
üzere 7 alanda sürdürülen arkeolojik kazılar değerlendirildi.

Mirasa layık

2021- 2024 yıllarında 12 noktada kazılar yürütüleceğinin
açıklandığı toplantıda konuşan Kültür Varlıkları ve Müzeler
Genel Müdürü Gökhan Yazgı, “2021 yılında ülkemizde yü-
rütülmekte olan arkeolojik çalışmalar içinde neolitik dö-
neme ait katman bulunan 35’ten fazla kazı çalışması ile
20’den fazla yüzey araştırması çalışması gerçekleştirilmekte-

dir. Ülkemiz coğrafyasında geçmişten günümüze kadar
hayat bulmuş ve uygarlıkların varisi hamisi olarak devraldı-
ğımız kültürel birikimin zenginliğiyle arkeolojik çalışmalara
kültürel mirasımıza layık olacak titizlikte devam edeceğiz”
dedi.

Algı kırıldı

İstanbul Üniversitesi Tarih Öncesi Arkeolojisi Bölümü Öğ-
retim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Özdoğan ise, “Anadolu’daki
neolitik çağa ait önemli yerleşimler ve yürütülen kazı araştır-
malarıyla ilgili bilgiler verdi. Anadolu’nun, neolitik döneme
dair çok sayıda bilgiyi toprağının altında sakladığını aktaran
Özdoğan, Geçmişte Anadolu’ya karşı bir ön yargı vardı.
Kazılara destek konusunda sıkıntı yaşıyorduk ancak şimdi
bu algı kırıldı. Herkes Anadolu’nun içinde barındırdığı o
zenginliği gördü” ifadelerini kullandı.

2021- 2024 yıllarında UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Göbeklitepe'deki dikili
taşların benzerlerinin bulunduğu Karahantepe dahil 12 noktada kazı yürütüleceği açıklandı

12 NOKTADA KAZI YAPILACAK

Tarih ancak böyle
güzel anlatılabilirdi
Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı'nı
yazarken yaşadıklarını konu alan ‘Akif’
filminin galası İçişleri Bakanı Süleyman
Soylu’nun katılımı ile Şırnak’ta yapıldı.
Soylu, “Tarihin bütün tanıklığı ile ancak
bu kadar güzel anlatılabilir. İnanmayan
hiçbir ruh, böyle bir anlatıyı ortaya koya-
maz. Yaşamayan hiç bir ruh böyle bir
anlatıyı ortaya koyamaz” dedi

Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı'nı
yazarken yaşadıklarını konu alan ''Akif''
filminin galası Şırnak Üniversitesi 15

Temmuz Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Ga-
laya, Mehmet Akif Ersoy'un torunu Selma Ersoy
Argon'un yanı sıra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
ile eşi Hamdiye Soylu, Jandarma Genel Komutanı
Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Meh-
met Aktaş, Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, AK
Parti Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik ve çok sayıda
vatandaş katıldı.

Kimse ortaya koyamaz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu film sonunda yaptığı
konuşmada; "Nasıl büyük bir millet olduğumuzu,
nasıl zorluklardan geçtiğimizi hangi tehditler ve tehli-
kelere karşı olduğumuzu, nasıl bir güzel coğrafyada
yaşadığınızı, bir marş ancak bu kadar güzel anlatıla-
bilirdi. Tarihin bütün tanıklığı ile ancak bu kadar
güzel anlatılabilir. İnanmayan hiçbir ruh, böyle bir
anlatıyı ortaya koyamaz. Yaşamayan hiç bir ruh
böyle bir anlatıyı ortaya koyamaz. Kavga etmeyen,
mücadele etmeyen, hiç bir ruh böyle bir anlatıyor or-
taya koyamaz. Şunu ifade etmek isterim. Güzel bir
hediye takdimi oldu milletimize, elinize sağlık. Yönet-
menimizin, yapımcılarımıza ve oyuncularımıza bu
işe destek veren herkese minnetlerimizi ve şükranları-
mızı sunuyoruz. O kadar çok ihtiyacımız vardı ki
Akif'i anlamaya ve tanımaya. O kadar ihtiyacımız
vardı ki İstiklal Marşı'nın tekrar anlaşılmasına, hisse-
dilmesine ve öğretilmesine. O İstiklal Marşı'nın o İs-
tiklal şiirinin yazılmasını temin eden o ortamın
hissedilmesine ve anlaşılmasına o kadar ihtiyacımız
vardı. Ne kadar ihtiyacımız vardı ki bize bu cennet
vatanı bıraktın bağımsızlığımızı özgürlüğümüzü kar-
deşliğimizi ay yıldızlı bayrağımızı bu ve bu milletin
namusunu ne zorluklarla bıraktıklarını ifade eden o
tek cümleye ihtiyacımız vardı. Allah bu millete bir
daha İstiklal Marşı yazdırmasın. Gazi Mustafa
Kemal başta olmak üzere İstiklal mücadelesini bütün
kahramanlarına, bu toprakların bütün sevgisini içi-
mize işlemiş. Her okuduğumuzda tüylerimiz diken
diken oluyor. Her okunduğunda bizi kendimize geti-
ren, yaşadığını ve bir milleti yaşattığını bütün sana-
tıyla Mehmet Akif'e minnet doluyuz Şükran doluyuz.
Bize nefes aldırmadan seyrettiren bir yapıt ortaya ko-
yuldu. Çok teşekkür ediyorum. Oyunculara yapımcı
ve yönetmeni teşekkür ediyorum. Bize güzel bir eser
güzel bir hediye verdiniz" dedi.

Orda dedem var

Mehmet Akif Ersoy'un torunu Selma Ersoy Argon;
"2 gündür beni ağlattı. Çünkü orda dedem var. An-
neannem var. Annem var 2 dayım var. Teyzelerim
var. Onlar benim ailem. Büyük bir çaba ile gösterilen
İstiklal Marşı'mızın yazılışı, istiklal harbimizin kaza-
nılışı ve dedemin büyük inanışının bize yansıması
var. Hepinize çok teşekkür ediyorum. O büyük in-
sanı, o güzel insanı, o inanmış, o samimi insanı hep
birlikte andık bu gece. Hepsinin ruhu şad olsun.”
diye belirtti.

Zorlu süreçti

Filme Mehmet Akif Ersoy'u canlandıran Yavuz Bin-
göl; "Zor bir dönemde çektik bu filmi. Pandemi sü-
recinde, pandeminin yeni başladığı dönemde çok
zorlu bir süreçti. Mehmet Akif'i oynamaktan çok
gurur duydum. Şeref duydum. Gençlerimizin ço-
cuklarımızın bu filme gitmesini Mehmet Akif'i tekrar
anımsamasını hatırlamasını temenni ediyoruz" dedi.

Aktarmak gerekiyor

Yönetmen Sadullah Şentürk ise; "Böyle önemli bir
şahsiyetin hikâyesini anlatmak uzun zamandır dü-
şündüğüm bir şeydi. Güzel bir film ortaya çıkardı-
ğımızı düşünüyorum. Özellikle okul çağındaki
çocukların izlemesini çok istiyorum. Çünkü ora-
dan bugüne alacak çok mesaj var. 1920'li yıllar. O
günleri defalarca yeni nesillere aktarmak gereki-
yor." şeklinde konuştu.

42. sanat yılını kutlayan deneyimli
sanatçı Ahmet Yeşil 16. Contem-
porary İstanbul’a yeni ürettiği se-

riler ve diptiklerle katılırken kendisine has
çizgisini daha yalın ancak çok çarpıcı bir an-
latımla ifade ediyor ve renkleri büyük bir yet-
kinlikle kullanıyor. Çok farklı teknikleri bir
arada  kullanabilen nadir seramik sanatçıla-
rından olan Tuba Önder Demircioğlu son

derece kırılgan görünen ancak çok sağlam ve
ustaca kullandığı porselen ve stoneware
malzemelerle oluşturduğu yapıtlarında
formların dengesini ve akışkanlığını gözler
önüne sunuyor. İspanya ‘da yaşayan ve üre-
ten deneyimli sanatçı ve birçok kolektif pro-
jeye imza atan Şükrü Karakuş Neo-pop
diyebileceğimiz bir estetikle bizi çok zengin
bir tekno-urban içine daldırıyor yapıtlarıyla.

Kendi kültürünü ve Akdenizliliğini evrensel
bir dilin yetkinliğiyle anlatıyor izleyiciye. Son
yıllarda güçlü figürleriyle kendinden söz etti-
ren Feyzan Alasya imge dünyasını tuvaline
yansıtan resmi, zamansız dünyalarda varo-
lan düşle gerçeğin birleşimi olduğunu akta-
rırken bilinçaltını deşifre ediyor.Alasya,
Anima Corpus serisi ile  eserlerini izleyici-
lerle buluşturacak.  New York ta yaşayan ve

üreten genç sanatçı Nilüfer Yıldırım figüratif
ile soyut arasında yumuşak bir geçişle ilerle-
yen nadir sanatçılardan. Yapıtları bir kişi ile
veya herhangi bir yerde hatırlanan deneyim-
lerini; pencerelerden manzaralardan, insan-
larla günlük karşılaşmalardan, her türlü
duygusal durumu, direkt ve yalın bir şekilde
aktarıyor. Engin Beyaz, bulunduğu ortama
ve toplumsal açmazlara kendine özgü bakı-
şıyla çok çarpıcı sanat eserleri üreteten bir
sanatçı olarak son yıllarda saydam, renkli,
pleksiglas ve asetat ile ürettiği kütüphaneyi
andıran eserler sizi bekliyor.

İngiltere merkezli Sotheby's Müzayede Evi tarafından
yapılan açıklamada, Frida Kahlo'nun kocası Diego
Rivera'nın da yer aldığı bir otoportresinin New
York'ta düzenlenen müzayede 30 milyon dolardan
fazlaya satılmasının beklendiği aktarıldı

S otheby’s Müzayede Evi, Frida Kah-
lo’nun otoportresinin rekor fiyata
alıcı bulmasının beklendiğini açık-

ladı. Müzayede evi tarafından yapılan açık-
lamada, Frida Kahlo’nun kocası Diego
Rivera’nın da yer aldığı bir otoportresinin
New York’ta düzenlenen müzayede 30 mil-
yon dolardan fazlaya satılmasının beklen-
diği aktarıldı. 1949’da yapılan “Diego y yo”
(Diego ve ben) isimli otoportrenin, Kah-
lo'nun 2016'da satışa sunulan “Ormanda
İki Çıplak” adlı eserinin 8 milyon dolarlık
müzayede rekorunu kıracağı ifade edilen
açıklamada, sanat eserinin kasım ayında
yapılacak olan müzayedenin yıldızı olacağı
belirtildi. “Diego y yo” en son 1990’da Sot-

heby’s’de 1,4 milyon dolara alıcı bulmuştu.

Londra'da sergilenecek

Tabloda, Rivera’nın yüzü Frida’nın al-
nında, kendine özgü kaşlarının ve birkaç
damla gözyaşının döküldüğü koyu renk
gözlerinin üzerinde resmedilmiş. Sot-
heby’s’in kasım ayında New York’ta düzen-
leyeceği müzayeden önce ise tablo, 22-25
Ekim tarihleri arasında İngiltere'nin baş-
kenti Londra’da sergilenecek. Gerçek adı
Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderon
olan Meksikalı ressam, 1907 yılında doğ-
muş ve 1954 yılında henüz 47 yaşında iken
hayata veda etmiştir. Bir tek sanatıyla değil,
özel hayatı ve politik görüşleriyle de tanı-
nan Kahlo’nun, şanssızlıklar ve acılarla
dolu bir hayatı olmuştur.

HABER MERKEZİ

FRİDA KAHLO KİMDİR?

Bu eserleri daha önce görmediniz

6 Temmuz 1907’de Meksika’nın güneyin-
deki Coyoacan’da Macar Yahudisi fotoğ-
rafçı Wilhelm Kahlo ile Kızılderili asıllı
Matilde Calderon Gonzales’in 4 kızından
üçüncüsü olarak dünyaya gelmiştir.
Ancak Frida Kahlo sonraki yıllarda
doğum gününü Meksika’nın devrim ta-
rihi 7 Temmuz 1910 olarak değiştirecektir.
Çünkü Kahlo’ya göre hayatı, modern
Meksika’nın doğuşuyla birlikte başlama-
lıydı. İşte bu nedenle de Frida Kahlo’nun
isteğine saygı duyuyor ve onun 7 Tem-
muz 1910’da dünyaya geldi. Ailesiyle bir-
likte Coyoacan’da yaşayan Kahlo’nun
oturduğu ev, sahip olduğu renkten dolayı
Mavi Ev olarak anılıyordu. Ve sanatçı ha-
yatının büyük bölümünü dış duvarları ko-
balt mavisi renkte boyanmış olan bu evde
geçirecekti. Frida’nın Kızılderili asıllı olan
annesi ressamın tabirine göre kibar, zeki,
bazen zalim, hesaplı ve aşırı dindardı.

Tam tersine babası ise şefkatli ve anlayış-
lıydı. Her zaman Frida’nın yanında olup
onu destekleyen babası, hastalığı bo-
yunca da kızı için elinden geleni yaptı.

Hastalığı yendi

Henüz 6 yaşındayken çocuk felci geçiren
Kahlo için bu hastalık, ölüme çelme attığı
ilk hamlesiydi. Çünkü o zamanlar pek
çok çocuk bu hastalıktan dolayı yaşamını
yitiriyordu. Ancak Frida direnerek hasta-
lığı yenmiş ama bir bacağı diğerine göre
daha ince kalmıştı. Çocuk felcinden Frida
Kahlo’ya yadigar kalan ince bacağı ona
“tahta bacak Frida” gibi hoşlanmadığı la-
kaplar takılmasına neden olmuştu. Ve
sonraları dünyaca ünlü bir ressam olacak
küçük kız, bacağındaki incelme yüzünden
hep uzun etekler giydi. Bir erkek çocuğu
gibi büyüyen ve okul yıllarında daha çok
erkeklerle arkadaşlık eden Frida’nın başa

çıkmak durumunda kaldığı ilk engeli ba-
cağı olmuştur. Yılmayan Kahlo, tıp eği-
timi almaya karar vererek, Meksika’daki
Ulusal Hazırlık Okulu’na girdi. Nitekim
dönemin en iyi okullarından biri olan bu
okula girerek bir ilke imza atmıştı.

32 kere ameliyat oldu

1925 yılının 17 Eylül’ünde erkek arkadaşı
Alejandro Gomez Arias ile okuldan
dönen Frida’nın bindikleri otobüs bir
tramvayla çarpıştı. Çok sayıda insanın
hayatını kaybettiği kazada Frida da ağır
şekilde yaralanmıştı. Sayısız kırık çıkığın
yanı sıra karnından girip omurgalarını ze-
deleyerek dışarı çıkan demir bir çubukla
hastaneye götürüldüğünde doktorlar ya-
şama şansının düşük olduğunu söylemiş-
lerdi. Ama Frida bunu da atlatmış, ikinci
kez ölümden dönmüştü. Feci kazadan
tam 1 ay sonra, yani 17 Ekim 1925’te
hastaneden taburcu edilmişti. Acılar içeri-
sinde kıvranmasına rağmen bunu yansıt-
mayan Frida uzun süre boyunca doktor,
hastane, ilaç, yatak ve korselerle iç içe ola-
caktı. Tam 32 kere ameliyat olan Fri-
da’nın bütün günü yatakta geçiyordu. Ve
bu süreç aileyi yalnızca manevi açıdan
değil maddi açıdan da zorlamaktaydı.

Ona aşık oldu

Bir yandan siyasetle uğraşırken bir diğer
yandan da resim yapıyordu. Ve beğenerek
takip ettiği ünlü ressam Diego Rivera ile
tanışmak istiyordu. Meksikalı Michalan-

gelo olarak da bilinen ressamla tanışan
Frida ona aşık oldu ve çift 1929 yılının
Ağustos ayında tüm karşı çıkmalara rağ-
men evlendi. Karşı çıkmalara dedim
çünkü çiftin evlenmeleri, Frida Kahlo’nun
annesi de dahil olmak üzere pek çok ki-
şiye göre yanlıştı. Hatta anne Matilde on-
ların ilişkisini bir güvercin ile filin
birlikteliğine benzetiyordu. Fakat bu
olumsuz eleştiriler Frida’nın umurunda
bile değildi.

Yaşasın Hayat

Sağlığı kötü olmasına rağmen 10 yıl bo-
yunca eğitim veren Frida, rahatsızlığı ne-
deniyle evinde ders vermiştir. Öğrencileri
de Los Fridos (Frida Öğrencileri) olarak
anılmıştır. 1950 yılında sağlık sorunları
nedeniyle hastaneye yatırılan Frida 9 ay
burada kalmıştır. 1953 yılında Meksika’da
(ülkesindeki ilk kişisel sergisi olmuştur)
bir sergi açan ressamın sağ bacağı aynı yıl
kangren nedeniyle kesilmiştir. Ve Frida
Kahlo, 1954 yılında 47 yaşındayken akci-
ğer embolisi teşhisi ile hayata veda etmiş-
tir. İnsanın içine dokunan yaşamında
verdiği son eser ise 'Yaşasın Hayat'
isimli natürmort tablosu olmuştur. Ce-
sedi yakılan ünlü kişiliğin külleri, 1955’te
eşi Rivera tarafından devlete bağışlanmış
olan Mavi Ev’de saklanmaktadır. Cesedi-
nin yakılmasını isteyen Frida Kahlo, öl-
meden önce yatarak yeteri kadar zaman
geçirdiğini, bu nedenle daha fazla yatmak
istemediğini söylemiştir.

FRIDA ICIN REKOR
BEKLENTI

Galeri Diani, sanatseverlerin ve koleksiyoner-
lerin yakından takip ettikleri Ahmet Yeşil,
Şükrü Karakuş, Tuba Önder Demircioğlu,

Feyzan Alasya, Nilüfer Yıldırım, Engin Beyaz,
Yasemin Keltek’in  daha önce sergilenmemiş
40 eseri  ile Haliç  Tersane İstanbul’un büyü-

leyici ortamında gerçekleşecek  olan Contem-
porary İstanbul 16. Edisyonuna katılıyor
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KUZEYBORU'NUN, ev sahipliğini üstlen-
diği Aksaray Valiliği tarafından düzenlenen
ve 24 Eylül'e kadar sürecek 4 takımlı turnu-
vada PTT ile Mert Grup Sigorta, Aksaray
Kapalı Spor Salonu'nda karşı karşıya
geldi. PTT, rakibi karşısında mücadeleyi
23-25, 25-10, 25-13 ve 32-30'luk setlerle 3-
1 galip tamamladı. Turnuvanın ikinci ma-
çında Kuzeyboru, Galatasaray’ı
25-23,25-16  ile 25-16  ve 25-16 ‘lık setlerle
3-1 galip tamamladı. Maç sonu açıklama-

larda bulunan Kuzeyboru Spor Kulübü
Başkanı Bülent Karaman, "Bu yıl hedefi-
miz Avrupa ve iyi bir takım kurduk, Aksa-
ray halkının desteğini bekliyoruz. Ihlara
turnuvası da şehrin tanıtımına ciddi katkı
sağlıyor. Aksaray için çalışıyoruz. 
Turnuva sezon öncesi bize moral oldu.
Pandemiden çıktık ve insanları bir arada
görmek ve hayatın devam ettiğini görmek
çok güzel. İnşallah daha güzel günlerde bir
araya geleceğiz”dedi.

Voleybolun SulTanları,
ıhlara TurnuVaSında

T ürk basketbolunda birçok ilk ve ilginç rekorları barındı-
ran Basketbol Süper Ligi, 56. yaşına giriyor. Ligin geride
kalan 55 sezonunda birçok unutulmaz rekor ve ilkler ya-

şandı. Anadolu Efes'i çalıştıran tecrübeli başantrenör Ergin Ata-
man, Türk basketbol tarihinde birçok ilke imza attı. Efes Pilsen
(Anadolu Efes), Beşiktaş Milangaz ve Galatasaray Medical
Park ile şampiyonluk yaşayan Ataman, 3 farklı takımla ligde ipi
göğüsleyen ilk ve tek antrenör oldu. Avrupa'da profesyonel lig-
lerde takım çalıştıran ilk Türk antrenör olan Ergin Ataman, Bas-
ketbol Süper Ligi'nde "Üç büyükler"den ikisiyle (Beşiktaş ve
Galatasaray) şampiyonluk kazanan ilk teknik adam olarak da
tarihe geçti. 2001-2002 sezonunda İtalya'nın Montepaschi Siena
ekibini çalıştıran ve takımına ilk sezonunda Avrupa Raimundo
Saporta Kupası'nı kazandıran Ataman, bu kupayı kaldıran ilk ve
tek Türk antrenör olarak tarihte yerini aldı. Anadolu Efes ile
geçen sezon Avrupa Ligi'nde kupayı kazanan Ataman, bu orga-
nizasyonda şampiyonluk yaşayan ilk ve tek Türk antrenör oldu.
Montepaschi Siena'ya da 2002-2003 sezonunda Avrupa Li-
gi'nde Dörtlü Final oynatıp Avrupa üçüncülüğü kazanan Ata-
man, bu kupada yabancı bir takımla üçüncülük kazanan ilk
Türk antrenör olma başarısı gösterdi.

Erman Kunter'in rekoru hala kırılamadı

Türk basketbol tarihinin en önemli yıldızlarından Erman Kunter,
153 sayıyla bir maçta en fazla skor üreten oyuncu unvanını
elinde bulunduruyor. Fenerbahçe'de forma giyen Kunter,
1988'de sarı-lacivertlilerin Hilalspor'u 175-101 yendiği maçta
153 sayı atarak rekor kırarken, ilk yarıda kaydettiği 81 sayıyla da
bir devrede en fazla sayı üreten basketbolcu olarak tarihe geçti.
Kunter, 2009-2010'da Cholet'i Fransa Birinci Basketbol Ligi
şampiyonu yaparak, antrenör olarak da bir ilke imza attı. Kunter,
yabancı bir takımın başında lig şampiyonluğu yaşayan ilk ve tek
Türk antrenör oldu.

Budanur'un rekoru

Beşiktaşlı Hüdai Budanur, kırılması güç bir rekora sahip. 1957
yılında İstanbul Spor ve Sergi Sarayı'nda yapılan İstanbul Ligi
maçında Beşiktaş, İstanbul Karagücü'nü 110-56 yenerken, Bu-
danur, siyah-beyazlıların 110 sayısını da tek başına attı.

Avrupa Ligi'nde şampiyonluk yaşadı

Fenerbahçe, Sırp başantrenör Zeljko Obradovic yönetiminde
2016-2017 sezonunda THY Avrupa Ligi'nde Türk basketbolu
adına büyük bir başarı elde etti. Avrupa Ligi'nde mutlu sona ula-
şan Fenerbahçe, Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük ku-
pasını müzesine götüren ilk Türk takımı olmayı başardı.
Anadolu Efes de geçen sezon Avrupa Ligi'nde kupayı kaldırarak,
bu organizasyonda şampiyonluk yaşayan ikinci Türk takımı

olma başarısı gösterdi.

NBA ekibini yenen
ilk Türk takımı Fenerbahçe

Fenerbahçe, bir NBA ekibini yenen ilk Türk takımı
oldu. Sarı-lacivertli ekip, ''NBA Europe Live 2012'' kap-
samında 5 Ekim 2012'de Ülker Spor ve Etkinlik Salo-
nu'nda konuk ettiği Boston Celtics'i 97-91 mağlup etti.
Sarı-lacivertli takım, ABD'de bir NBA takımını yenen ilk
Türk takımı olma unvanını da aldı. Fenerbahçe, Avrupa Ligi
Basketbol Dünya Turu 2015 kapsamında New York'taki
Barclays Center'da 6 Ekim 2015'te karşılaştığı Brooklyn Nets'i
101-96 yendi.

NBA'deki ilk Türk Mirsad Türkcan

Mirsad Türkcan, Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) oyna-
yan ilk Türk basketbolcu olarak tarihe geçti.
1998 yılında ilk kez Houston Rockets'a transfer olan Mirsad,
NBA'de fazla oynama şansı bulamadı. 2001-2002 sezonunda
CSKA Moskova takımında forma giyen Mirsad Türkcan, Av-
rupa Ligi normal sezonunda en değerli oyuncu (MVP) seçilen
ilk Türk basketbolcu oldu. Mirsad Türkcan, Fenerbahçe Ül-
ker'in 3 Ocak 2008'de deplasmanda İtalya'nın Lottomatica
Roma ile yaptığı maçta 1000 ribaunt barajını aşarak, ULEB
Avrupa Ligi tarihine geçti. Basketbolda 2000 yılından bu yana
düzenlenen Avrupa Ligi'nde 1000 ribaunda ulaşan ilk oyuncu
olan Mirsad Türkcan, Lottomatica Roma karşısında 13 riba-
unt alarak, toplam ribaunt sayısını 1007'ye taşımıştı.

Hidayet Türkoğlu farkı

NBA'de en fazla oynayan Türk oyuncu Hidayet Türkoğlu
oldu. Sacramento Kings tarafından 2000 yılında seçilen Hida-
yet Türkoğlu, Mirsad Türkcan'dan daha başarılı bir perfor-
mans sergileyerek, aralıksız 15 yılla NBA'de en fazla oynayan
Türk oyuncu olarak tarihe geçti.

NBA'de şampiyonluk yaşayan
ilk oyuncu Mehmet Okur

Detroit Pistons ile 2003-2004 sezonunda şampiyonluk sevinci
yaşayan Mehmet Okur, NBA'de bu başarıya ulaşan ilk Türk
oyuncu olarak tarihe geçti. Mehmet Okur, ayrıca Batı Konfe-
ransı'nda daha önce All-Star'a seçilen ancak sakatlığı nede-
niyle oynayamayan Allen Iverson'ın yerine kadroya girerek,
NBA tarihinde All-Star maçına çıkan ilk Türk sporcu olarak
da adını tarihe yazdırdı. Las Vegas'taki Thomas Mack Are-
na'da 18 Şubat 2007'de yapılan All-Star maçında Mehmet,
yer aldığı 14 dakika 43 saniyede 4 sayı attı, 2 ribaunt aldı ve
bir de asist yaptı.

İlk Avrupalı Granit

Avrupa'ya transfer olan ilk Türk basketbolcu Yalçın Granit oldu.
Granit, Fransa'nın Racing Paris takımında oynadı. 2000-2001
sezonunda Yunanistan'ın AEK takımına giden İbrahim Kutluay
ise ilk kez bir Yunan takımına transfer olan Türk oyuncu oldu.
2001-2002 sezonunda Panathinaikos ile Avrupa Ligi şampiyon-
luğuna ulaşan İbrahim Kutluay, bu kupayı kaldıran ilk Türk bas-
ketbolcu olarak tarihteki yerini aldı. 2007 yılında İspanya'nın
Real Madrid takımıyla ULEB Kupası'nı kazanan Kerem Tunçeri
de ilk kez bu kupada şampiyonluk sevinci yaşayan Türk basket-
bolcu olma başarısını gösterdi.

Anadolu Efes'in ilkleri

2011-2012 sezonunda ismini Anadolu Efes olarak değiştiren
Efes Pilsen, 1996 yılında Avrupa Radivoj Koraç Kupası'nı müze-
sine götürerek, ilk kez bu spor dalında Avrupa kupası kazanan
Türk takımı olmayı başardı. Lacivert-beyazlılar, Avrupa kupala-
rında finale çıkan ilk takım olma özelliğini de taşıyor. 1993 yı-
lında Avrupa Kulüpler Kupası'nda final oynayan Anadolu Efes,
Torino'da Yunan rakibi Aris'e 50-48 yenilmişti.

İlk Türk takımı Anadolu Efes

Anadolu Efes, bir NBA ekibiyle maç yapan ilk Türk takımı oldu.
NBA'in davetlisi olarak 2006 yılında ABD'ye giden lacivert-be-
yazlılar, 11 Ekim 2006'da Denver Nuggets ile yaptığı hazırlık
maçıyla, bir NBA takımıyla karşılaşan ilk Türk ekibi unvanını
aldı. Anadolu Efes, NBA'deki ikinci hazırlık maçında 13 Ekim
2006'da Golden State Warriors ile oynadı.

Türkiye'de maç yapan ilk NBA takımı

NBA ile Avrupa Basketbol Ligleri Birliğinin (ULEB) yaptığı an-
laşma gereği İstanbul'a gelen NBA takımlarından Minnesota
Timberwolves, 6 Ekim 2007'de Anadolu Efes ile özel maç yaptı.

Misli.com Sultanlar Ligi takımlarından Kuzeyboru, Galatasaray, Mert Grup
Sigorta ve PTT, Aksaray'da düzenlenen Ihlara Turnuvası'nda ter döküyor

Ligde 3 takımla
şampiyonluk yaşayan
ilk ve tek başantrenör

Ergin Ataman oldu.
Erman Kunter, 153

sayıyla bir maçta en
fazla skor üreten
oyuncu unvanını 

elinde 
bulunduruyor

4 Türkiye ilk kez 1949 yılında Kahire'deki Av-
rupa Şampiyonası'na katıldı.
4 1951 yılında 7. Avrupa Şampiyonası'nda
Türk hakem İzzettin Somer, final maçını yönete-
rek, bu alanda bir ilke imza attı.
4 1959 yılında Türkiye, tarihinde ilk kez Av-
rupa Şampiyonası'na ev sahipliği yaptı.
4 1961 yılında Galatasaray, Avrupa Şampiyon
Kulüpler Kupası ilk turunda Yunanistan'ın Olym-
piakos ekibini 2 maçta da yenerek, Avrupa ku-
palarında tur atlayan ilk Türk takımı olma
başarısını gösterdi.
4 1980 yılında Eczacıbaşı Erkek Basketbol Ta-
kımı, Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda çeyrek
finale yükselen ilk Türk takımı oldu.
4 1981 yılında Avrupa Karması'na seçilen ilk
Türk oyuncu Efe Aydan.
4 ABD'de Evansville Üniversitesi takımıyla
NCAA play-offlarında oynayan ilk Türk oyuncu
Emir Turam.
4 Uluslararası alanda ilk milli maç Yunanistan
ile 24 Haziran 1936'da yapıldı. Beyoğlu Halkevi
Salonu'nda yapılan maçı, Türkiye 49-12 ka-
zandı.
4 Uluslararası alanda ilk resmi maç ise Şili ile
7 Ağustos 1936'da oynandı. Berlin Olimpiyatla-
rı'nda yapılan maçı Türkiye 30-16 kaybetti.
4 1956 yılında yapılan ilk gençler Türkiye bi-
rinciliğini Fenerbahçe kazandı.
4 Türkiye, Balkan Şampiyonası'na ilk kez Sof-
ya'da 1960 yılında katıldı. Türkiye, 1981 yılında
Balkan şampiyonu oldu.
4 Levent Topsakal, Türkiye-İrlanda yıldız milli
maçında 78 sayı atarak, milli formayla bir
maçta en çok sayı atan oyuncu unvanını aldı.
4 2001 yılında Türkiye'de yapılan 32. Avrupa
Erkekler Basketbol Şampiyonası'nda A Milli
Takım ilk kez Avrupa ikinciliğini elde etti.
4 A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2002 yılında
ilk kez Dünya Şampiyonası'nda mücadele etti
ve 9. oldu.
4 A Milli Erkek Basketbol Takımı, Türkiye'de
2010 yılında yapılan Dünya Şampiyonası'nda
gümüş madalya kazanarak, tarihinde ilk kez
dünya ikincisi unvanını aldı.

Türk basketbolunda
diğer ilk ve rekorlar

türk basketbolunun türk basketbolunun türk basketbolunun türk basketbolunun türk basketbolunun türk basketbolunun türk basketbolunun türk basketbolunun türk basketbolunun türk basketbolunun türk basketbolunun türk basketbolunun 
unutulmaz 
başarıları

EA Sports'un organizasyonu ''NBA Europe Live
Tour 2007'' kapsamında çeşitli etkinliklerde bulun-
mak üzere İstanbul'a gelen ve burada yeni sezon ha-
zırlıklarını sürdüren Minnesota Timberwolves'un,
Anadolu Efes ile yaptığı maçla ilk kez bir NBA ta-
kımı Türkiye'de karşılaşmaya çıktı. Anadolu Efes de
Türkiye'de bir NBA takımıyla karşılaşan ilk Türk ta-
kımı unvanını aldı.

Recep Ankaralı tarihe geçti

Anadolu Efes ile Minnesota Timberwolves arasın-
daki karşılaşmada görev yapan Türk hakem Recep
Ankaralı, tarihe geçti. Recep Ankaralı, bir NBA takı-
mının maçında görev yapan ilk Türk hakem oldu.
ABD'den gelen NBA hakemleri Jack Nies ve Luis
Grillo, Recep Ankaralı ile karşılaşmayı yönetti.
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KOÇ ÜNİVERSİTESİ AÇIK TEKLİF USULÜYLE
TAŞINIR SATIŞI İHALESİ İLANI

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de         Basın: (1454687)

Aşağıda belirtilen taşınırlar Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği’nin 29. maddesine
göre açık teklif usulüyle satılacaktır.
1. Üniversitenin; 
1.1. İhaleye çıkan birimi :Koç Üniversitesi Satınalma Direktörlüğü
1.2. Telefon ve faks numarası :0 549 831 9592 
1.3. Adresi :Rumeli Feneri Yolu 34450,Sarıyer/İstanbul
1.4. İlgili personelinin adı, 
soyadı ve elektronik posta adresi :Pelin Vargel Pehlivan ppehlivan@ku.edu.tr
2. İhale konusunun ;
2.1. Bulunduğu adres :Koç Üniversitesi Rumelifeneri Kampüsü, Sarıyer 34450 İstanbul
2.2. Tanımı, niteliği ve miktarı :2. El Motorlu Taşıt -6 adet
3. İhalenin ;
3.1. Numarası :NT-1221
3.2. Usulü :Elektronik Açık İhale
3.3. Teklif usulü :Birim fiyat
3.4. Yapılacağı Yer Koç Üniversitesi Rumeli Feneri Kampüsü-Zoom
3.5. İhale tarih ve saati / 

Son başvuru tarih ve saati :01.10.2021 Cuma günü saat 10.00/ 01.10.2021 Cuma günü saat 09.00
3.6. İhale dokümanının 

görülebileceği adres ve
internet adresi :www.ku.edu.tr Ana Sayfasında “İhaleler” sekmesinden ulaşılabilir.

4. İstenilen belgeler:
4.1. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza sirküleri, imza beyannamesi veya vekaletname. 
4.2. Mevzuatı uyarınca kayıtlı olması gereken odaya kayıt belgesi.
4.3. Vergi mükellefi olduğuna dair belge.
4.4. Gerçek kişiler için; sabıka kaydı olmadığına dair adli sicil kaydı ve yerleşim yeri belgesi.
4.5. İdari Şartnamenin ekinde yer verilmiş forma uygun teklif mektubu.
4.6. Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği’nin 12. maddesi uyarınca ihaleye katılamayacak 
durumda olunmadığına dair belgeler. 
4.7. İdari Şartnamede belirtilen diğer belgeler.
5. İhale dokümanı, md. 3.5’te belirtilen internet adresinde görülebilir. Teklif verilebilmesi için

dokümanın satın alınması zorunlu değildir.
6. İsteklilerin md. 3.5’te belirtilen adresteki Aktif İhaleler sayfasından Koç Üniversitesi İhale Başvuru 
Platformu’na kayıt olmaları ve teklif dosyalarını son başvuru tarih ve saatine kadar platforma yüklemeleri gereklidir.
7. Geçici teminat: Teklif edilen toplam tutarın x %3. İdari Şartnamede belirtilen şekilde teminat 

mektubu olarak verilebilir veya aşağıda gösterilen banka hesabına ihale numarası belirtilerek 
yatırılması gereklidir. Diğer hususlar İdari Şartnamede düzenlenmiştir.

8. İlgili banka hesabı: Yapı Kredi Bankası Koç Üniversitesi Şubesi IBAN: 
TR580006701000000057498132

G alatasaray, Aytemiz Alanyaspor karşısında alınan 1-
0'lık mağlubiyetten 3 gün sonra deplasmanda Yuka-
tel Kayserispor'a da 3-0 yenildi. Kayseri

deplasmanına Cicaldau, Berkan Kutlu ve Halil Dervişoğlu
gibi as oyuncuları götürmeyen teknik direktör Fatih Terim ilk
11'de 6 değişiklik yaparken, rakibine sahada üstünlük kura-
madı. Kasımpaşa, Trabzonspor, Alanyaspor ve Kayserispor
maçlarında sahada toplam 10 puan bırakan Sarı-kırmızılı-
larda kulüp efsanesi teknik direktör Fatih Terim'in tercihleri
sorgulanmaya başladı. Kayserispor maçına ilk 11'de başla-
yan Mostafa Mohamed, bu sezon henüz golle tanışamadı.
Sarı-kırmızılıların büyük beklenti içerisinde olduğu Mısırlı
golcünün sessizliği devam ederken, futbolcu son olarak
geçen sezon Denizli deplasmanında gol kaydetmişti.

Marcao'suz olmuyor

Lazio maçında sahalara geri dönen Marcao, gösterdiği per-
formansla büyük alkış toplarken, Marcao'suz çıkılan iki
maçta sarı-kırmızılılar mağlup oldu. Sarı-kırmızılılarda sa-
vunmadaki sıkıntı göze çarpmaya devam ediyor.

Göztepe maçıyla çıkış hedefleniyor

Galatasaray'ın önünde şimdi Göztepe ve Marsilya karşılaş-
maları var. Sarı-kırmızılılar bir hafta içerisinde tüm kara bu-

lutları dağıtıp önce Göztepe'yi yenmek, sonrasında da Mar-
silya karşısında istediği sonucu almayı hedefliyor.

Kayserispor, Galatasaray’ı 
evinde 47 yıl sonra yendi

Süper Lig’in 6’ncı haftasında Yukatel Kayserispor, evinde
karşılaştığı Galatasaray’ı 47 yıl sonra 3-0’lık sonuçla yenmeyi
başardı. Kayserispor, evinde oynadığı Galatasaray’ı en son
21 Nisan 1974 yılında 2-0 sonuçla mağlup etmişti. Ligin
6’ncı haftasında Yukatel Kayserispor ile Galatasaray dün

akşam Kadir Has Stadyumu'nda karşılaştı. Kayseri temsil-
cisi mücadeleyi Thiam ve Emrah Başsan’ın golleriyle 3-0 ka-
zandı. Yukatel Kayserispor elde ettiği galibiyetle,
Galatasaray’ı evinde 47 yıl sonra yenmiş oldu. Bugüne
kadar 51 kez karşılaşan iki takımda Kayserispor 4’üncü gali-
biyetini elde ederken, Galatasaray ise 32 karşılaşmayı ka-
zandı. 15 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Evinde
Galatasaray’ı en son 21 Nisan 1974 yılında 2-0’lık sonuçla
yenen Kayserispor, dünkü alınan sonuçla 47 yıllık galibiyet
hasretine son verdi. Kayseri temsilcisi diğer 2 galibiyetini ise

22 Mart 2014’te ve 12 Şubat 2017’de deplasmanda elde et-
mişti. Ayrıca, Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı’nın da
1974 doğumlu olması da dikkat çekti. Öte yandan Kayseris-
por’un Galatasaray’ı 3-0 yenmesinin ardından bugün sosyal
medya hesabından paylaşım yapan Kayserispor Başkanı
Berna Gözbaşı, “Ne güzel bir sabah. Günaydın Kayseri,
Günaydın büyük Kayserispor taraftarı, Günaydın bize gönül
veren, takip eden, acımızı da sevincimizi de paylaşan güzel
yürekliler. Dün akşam bizi motive eden mesajlarınız için 
hepinize teşekkür ediyorum” dedi. DHA

Kara Kartal zafer peşinde
Beşiktaş, Süper Lig'in 7. haftasında bu akşam deplasmanda
Altay ile karşı karşıya gelecek. Bornova Aziz Kocaoğlu
Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak
UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Ajax
karşılaşması öncesi zorlu bir müca-
deleye çıkacak siyah-beyazlı ekip,
Altay karşısında moral arayacak.
Ligin 6. haftasında Adana Demirs-
por ile yaptığı maçta 3-0 öne geçen
Beşiktaş, rakibinin gollerine engel
olamayınca sahadan 3-3 berabere
ayrıldı. Beşiktaş, Süper Lig'de 6
maçta 4 galibiyet ve 2 beraberlikle
14 puan toplarken, son olarak Çay-
kur Rizespor'u deplasmanda 2-1

mağlup eden Altay 4 galibiyet ve 2
yenilgiyle 12 puan elde etti. Siyah-
beyazlı ekip, bu sezon Süper
Lig'deki 3. deplasman maçına çıka-
cak. Sezonun ilk dış saha mücadele-
sinde Gaziantep ile 0-0 berabere
kalan Beşiktaş, Fraport TAV Antal-
yaspor'u ise 2-0 geriden gelerek 3-2
mağlup etti.

Takımda 8 eksik

Beşiktaş, sakat ve cezalı oyuncula-

rından dolayı 8 eksikle Altay deplas-
manına gidecek. Siyah-beyazlı
ekipte sakatlıkları bulunan Domagoj
Vida, Mehmet Topal, Necip Uysal,
Georges-Kevin N'Koudou, Alex Tei-
xeira, Umut Meraş ve Rachid Ghez-
zal'in yarınki karşılaşmada forma
giymesi beklenmiyor. Adana De-
mirspor maçı bittikten sonra ikinci
sarı karttan kırmızı kart gören Valen-
tin Rosier de cezası nedeniyle Altay
karşısında takımını yalnız bırakacak.

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un teknik
direktörü Rıza Çalımbay, VavaCars Fatih Karagümrük
maçı ile ilgili, "Bizim açımızdan zor bir maç olacak. Bütün
amacımız bizim Anadolu takımı olarak geçen sezonki gibi
bu senede ligi iyi bir şekilde tamamlamak istiyoruz" dedi.
Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay,
VavaCars Fatih Karagümrük maçı ile ilgili kulübün resmi
internet sitesine açıklamalarda bulundu. İlk olarak dün
deplasmanında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 1-0
mağlup ettikleri maçı değerlendiren Çalımbay, "İlk galibi-
yet geç geldi ama bundan önceki oynadığımız maçları-
mızda hakikaten kötü oynamadık. İyi oynadığımız maçlar
vardı ama bunu skora yansıtamadık. Bizim için ilk başlan-
gıç maçımız Fenerbahçe maçıydı. Fenerbahçe maçını iyi
bir şekilde atlattık. Buradaki Gaziantep maçında da kötü
oynamadık, iyi oynadık. Beklemediğimiz bir anda gol
yedik. Bunlar olabilir, futbolun içerisinde olan şeyler ama
son oynadığımız Malatya maçında kazanmamız için ne
gerekiyorsa yapmamız lazımdı. Böyle de bir galibiyete ihti-
yacımız vardı. Biz sadece 1 tane galibiyet aldık" dedi.

ASLAN AGIR YARALI
Süper Lig'in henüz

başı olmasına rağmen
son 4 maçta yaşanan
puan kayıpları Gala-

tasaray camiasında
kara bulutların artma-

sına neden oldu

Atiba'nın dalya heyecanı

Süper Lig'in 7. haftasında yarın Altay'a konuk
olacak Beşiktaş'ta Kanadalı futbolcu Atiba Hutc-
hinson, üçüncü "Dalya" için forma bekleyecek.
Beşiktaş'a 2013-2014'te transfer olan ve ilk se-
zonundan itibaren istikrarlı performansıyla be-
ğeni toplayan Atiba, Altay maçında görev yaptığı
takdirde siyah-beyazlı formayla 300. resmi ma-
çına çıkacak. Siyah-beyazlı ekipte 9. sezonunu
yaşayan 38 yaşındaki futbolcu, 299 resmi karşı-
laşmada görev yaptı. Beşiktaş'ta en çok maça
çıkan yabancı oyuncu unvanını da elinde bulun-
duran Atiba, teknik direktör Sergen Yalçın'ın
yarın görev vermesi halinde 300. kez Beşiktaş
için sahada yerini alacak.

Ligde 245 maç

Atiba, Beşiktaş formasıyla Süper Lig'de 245
maça çıktı. Tecrübeli futbolcu, 245 lig maçında
23 kez gol sevinci yaşadı. Siyah-beyazlı futbolcu
bu sezon ise 5 maçta şans buldu. Çaykur Rizes-
por, Gaziantep ve Fraport TAV Antalyaspor maç-
larında ilk 11'de görev alan Atiba, VavaCars
Fatih Karagümrük ile Adana Demirspor maçla-
rında ise sonradan oyuna dahil oldu.Öznur Kablo
Yeni Malatyaspor maçında kadroda yer almayan
Atiba, bu sezon 5 lig maçında 279 dakika oynadı.

Avrupa'da 39 maç

Atiba, Avrupa kupalarında 39 karşılaşmada
görev yapıp, 1 kez fileleri havalandırdı. Siyah-be-
yazlı formayla 14 Şampiyonlar Ligi maçına çıkan
Atiba, 4 kez de bu organizasyonun elemelerinde
görev aldı. Kanadalı futbolcu, UEFA Avrupa Li-
gi'ndeki 21 müsabakasında ise Beşiktaş'a 1 gol
kazandırdı.

Kupalarda 15 maç

Atiba Hutchinson, Ziraat Türkiye Kupası ve TFF
Süper Kupa organizasyonlarında 15 maçta görev
aldı. Türkiye Kupası'nda 13 karşılaşmada siyah-
beyazlı formayı giyen Atiba, 2 kez de Süper Kupa
mücadelelerinde oynadı.

Atiba'nın dalya heyecanı

Süper Lig'in 7. haftasında yarın Altay'a konuk
olacak Beşiktaş'ta Kanadalı futbolcu Atiba Hutc-
hinson, üçüncü "Dalya" için forma bekleyecek.
Beşiktaş'a 2013-2014'te transfer olan ve ilk se-
zonundan itibaren istikrarlı performansıyla be-
ğeni toplayan Atiba, Altay maçında görev yaptığı
takdirde siyah-beyazlı formayla 300. resmi ma-
çına çıkacak. Siyah-beyazlı ekipte 9. sezonunu
yaşayan 38 yaşındaki futbolcu, 299 resmi karşı-
laşmada görev yaptı. Beşiktaş'ta en çok maça
çıkan yabancı oyuncu unvanını da elinde bulun-
duran Atiba, teknik direktör Sergen Yalçın'ın
yarın görev vermesi halinde 300. kez Beşiktaş
için sahada yerini alacak.

Ligde 245 maç

Atiba, Beşiktaş formasıyla Süper Lig'de 245
maça çıktı. Tecrübeli futbolcu, 245 lig maçında
23 kez gol sevinci yaşadı. Siyah-beyazlı futbolcu
bu sezon ise 5 maçta şans buldu. Çaykur Rizes-
por, Gaziantep ve Fraport TAV Antalyaspor maç-
larında ilk 11'de görev alan Atiba, VavaCars
Fatih Karagümrük ile Adana Demirspor maçla-
rında ise sonradan oyuna dahil oldu.Öznur Kablo
Yeni Malatyaspor maçında kadroda yer almayan
Atiba, bu sezon 5 lig maçında 279 dakika oynadı.

Avrupa'da 39 maç

Atiba, Avrupa kupalarında 39 karşılaşmada
görev yapıp, 1 kez fileleri havalandırdı. Siyah-be-
yazlı formayla 14 Şampiyonlar Ligi maçına çıkan
Atiba, 4 kez de bu organizasyonun elemelerinde
görev aldı. Kanadalı futbolcu, UEFA Avrupa Li-
gi'ndeki 21 müsabakasında ise Beşiktaş'a 1 gol
kazandırdı.

Kupalarda 15 maç

Atiba Hutchinson, Ziraat Türkiye Kupası ve TFF
Süper Kupa organizasyonlarında 15 maçta görev
aldı. Türkiye Kupası'nda 13 karşılaşmada siyah-
beyazlı formayı giyen Atiba, 2 kez de Süper Kupa
mücadelelerinde oynadı.

RIZA ÇALIMBAY:
Bizi zor bir maç bekliyor
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S eiba Uluslararası Hikaye Anlatıcılığı
Merkezi ile ortaklaşa gerçekleştirilen
festivalde Türk, Alman, Macar ve Filis-

tinli alanında uzman masal anlatıcıları Kü-
çükçekmece’ye konuk olacak. Küçükçekmece
Belediye Başkanı Kemal Çebi, “Masal İstan-
bul Festivalimizin ikincisine ev sahipliği yapı-
yoruz. İlkinde ilçemizin en büyük
zenginliklerinden olan Küçükçekmece
Gölü’nde yaşayan 166 kuş türüne ve doğal
yaşama dikkat çekmiştik. Bu kez Pandemi ile
son günlerde varlığının değerini daha çok
anladığımız yaşam kaynağımız,  ‘su’ya dik-
kat çekiyoruz. Su, pek çok unsuru ile halk
anlatılarının en sevilenlerinden olan masal-
larda da etkili bir biçimde yaşamını sürdür-
mektedir. Bu kapsamda, 6 gün boyunca
ilçenin çeşitli noktalarında masal anlatıcıları
Masal Kamyonu ve Masal Bisikleti ile yetiş-
kin ve çocuklara masallar anlatacak. Tüm İs-
tanbulluları ‘Suyla Gelen Masallar’da
buluşmaya ve çeşitli sanat disiplinleriyle bir
arada olmaya davet ediyorum” dedi.

Masal çeşitli sanat disiplinleriyle
buluşuyor

Masalı; müzik, dans ve el sanatlarıyla buluş-
turacak olan festivalin açılış programında
özgün müziğin ilk temsilcilerinden ‘Ezginin
Günlüğü’ sahne alacak. Kent sakinlerine
masalların büyülü dünyasına yolculuk yap-
tırmayı hedefleyen festivalde, uluslararası
masal anlatıcılarının yanı sıra Baba Zula, İs-
tanbul Opera Topluluğu ve Burcu Karadağ
mini konserlerle katılımcılarla buluşacak.

Masal Bisikleti çocuklarla buluşacak

Masal Kamyonu ve Masal Bisikleti ilçedeki
kültür merkezleri, Küçükçekmece Gölü

kıyısı ve kreşlerde çocuklarla, Hünerli Eller
Çarşısı’nda ise kadınlarla buluşacak. Festi-
valin teması doğrultusunda pandeminin
baş savaşçıları sağlık çalışanlarına da saygı
duruşunda bulunulacak. Bu kapsamda, il-
çedeki iki hastanenin sağlık çalışanlarının
çocuklarının öğrenim gördüğü kreşlerde,
masal anlatıcıları çocuklarla bir araya gele-
cek. Küçükçekmece Belediyesi Kültür ve
Sosyal İşler Müdürü ve Festival Yönetmeni

Güney Özkılınç, “Sürekli döngü halinde
olan suyun birbirine bağladığı tek bir
dünya toplumu var. Su evrensel kıymeti-
miz.  Masallar da öyle. Suyun hayattaki
bin bir sureti bu defa anlatılan masallarda
Küçükçekmece’de can bulacak.6 gün bo-
yunca devam edecek festivalimize, ilçe 
sakinlerimiz, İstanbullular ve ülkemizdeki
tüm masalseverler davetlimizdir” 
ifadelerini kullandı.

TEKNOFEST 2021 heyecanı İstan-
bul Atatürk Havalimanı'nda başladı.
35 farklı kategoride finale kalan proje-
lerin sergilendiği festivalde, Gazios-
manpaşa Belediyesi Bilgi Evi
öğrencilerinin hazırladığı DEN-TEZ
Projesi de yer alıyor. Binlerce proje
arasından finale kalma başarısı göste-
ren DEN-TEZ Projesi, ziyaretçilerden
yoğun ilgi görüyor. TEKNOFEST
alanını ziyaret ederek, Türkiye’nin ge-
leceğine yön verecek yerli ve milli pro-
jeleri inceleyen Gaziosmanpaşa
Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta,
öğrencilerden DEN-TEZ projesi hak-
kında bilgi aldı.

Çevreyi koruyan bir proje

Öğrencileri finale kalan proje dolayı-
sıyla tebrik eden Başkan Usta, “Son
zamanlarda Marmara Denizi’ni teh-
dit eden müsilaja karşı çevreyi koru-
mak, çevreyi temiz tutmak ve dış
etkenlerden muhafaza etmek ama-
cıyla çevredeki tüm katı atıkları su yü-
zeyinde toplayıp, depolayıp, geri
dönüşüm noktalarına götürmek sure-

tiyle enerji üretmesini sağlayan bir
proje bu. Geri dönüşümle birlikte eko-
nomiye de katkı sağlanıyor. Son za-
manlarda ekolojik dengenin
bozulması ile birlikte çevreye karşı du-
yarlılığı, çevre ile ilgili olan çalışmaları
kuşkusuz artırmak gerekiyor. Özellikle
sıfır atık projesi kapsamında sadece

doğadaki, yoldaki, parktaki, cadde-
deki atıkları değil, bu cihazda yaptığı-
nız gibi Marmara Denizi’ni tehdit
eden katı atıkları da toplayıp, yok
etmek gerekiyor. Tebrik ederim. İnşal-
lah geliştirmek, daha güzel katkı sağ-
layacak projeleri de yapmak size
nasip olur” dedi.

Atıkları topluyor

Projeyi tanıtan Gaziosmanpaşa Bele-
diyesi Bilgi Evi öğrencisi Ramazan
Kaan Kaya, “3 yıldır Gaziosmanpaşa
Bi-lgi Evlerinde robotik ve kodlama
dersleri alıyorum. Projemizde sahil
kenarlarında bulunan atıkların top-
lanmasını ve çevre kirliliğinin azaltıl-
masını amaçlamaktayız. Takım
arkadaşlarımız ile birlikte hazırladığı-
mız robot, deniz yüzeyinde ilerleyerek,
atıkları topluyor. Otonom veya mobil
uygulama ile kontrol edebiliyoruz.
Robot, görüntü işleme ile tespit ettiği
atığa yönelmekte ve atığı silindirleri ile
ezdikten sonra haznesinde daha çok
biriktirmektedir” diye konuştu. 
TAYLAN DAŞDÖĞEN

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Ti-
yatroları Euripides’in yazdığı, Ari Çokona’nın
çevirdiği, Serdar Biliş’in yönettiği İfigenya adlı
oyunu seyirciyle buluşturuyor. Oyun, 29 Eylül-2
Ekim 2021 tarihleri arasında Harbiye Muhsin
Ertuğrul Sahnesi’nde. Doğu ile Batı arasındaki
ilk büyük savaş: Akha ordusu, Truva seferine çık-
mak üzeredir. Birleşik ordu
donanmasının sıkıştığı li-
mandan kurtulup harekete
geçebilmesi için rüzgâra ihti-
yacı vardır. Başkomutan
Agamemnon, Artemis’in
kutsal geyiklerinden birini öl-
dürdüğü için tanrıça da
onun rüzgârını kesmiş ve
herkesi bu limana hapset-
miştir. Doksan dokuz kralın ordusu hastalıktan
kırılırken, öfkeyle bekleyen askerlerin gözü Aga-
memnon’dadır. Başkomutan’ın sadece kendisi
ve makamı değil, başta ailesi olmak üzere, tüm
ülke tehlikededir. Agamemnon’un yapabileceği
tek bir şey kalmıştır: En değerli varlığı olan kızı
Iphigenia’yı tanrılara kurban vermek!.. Drama-
turgisini Gökhan Aktemur’un, müziğini Burçak
Çöllü’nün, sahne-kostüm  tasarımını Gamze

Kuş’un, ışık tasarımını Kemal Yiğitcan’ın, efekt
tasarımını Gökhan Suna’nın yaptığı, fotoğrafla-
rını Ahmet Çelikbaş’ın çektiği oyunda Caner
Çandarlı, Ceren Kaçar, Elvan Boran rol alıyor.
İfigenya’nın yönetmeni Serdar Biliş, oyunu nasıl
ele aldığını şöyle anlatıyor:  “2020 yılında ‘İphi-
genia Aulis’te’yi sahnelerken Euripides’in izinden

giderek, savaşlar yüzünden
dünyanın içine girdiği krizin
yarattığı eşitsizliği, bozulan
toplumsal düzeni ve ataerkil
sistem içinde “kadın”ın konu-
munu ön plana koymaya ça-
lıştık. Antik eserlerde “halkın
ve sağduyunun sesi” olarak
kullanılan “koro”yu aynı
amaçla güncele uygun şekilde

yorumlayarak “gerçek kişiler”e yer verdik. Eserde
işlenen temaların paralelinde (“kurban”, “evlat
sahibi olma”, “vazgeçemeyeceğimiz ahlaki de-
ğerler”, “yaşadığımız topluma dair sorumluluk-
lar”, “ülkü uğruna kendini feda etme” vb.)
toplumun farklı kesimlerinden kadınların, birbi-
rinden farklı görüş, anı ve düşüncelerini aktara-
rak sözü gerçek sağduyunun sahiplerine teslim
etmeyi amaçladık.”

Küçükçekmece Belediyesi’nin  “Suyla Gelen Masallar” temasıyla ikincisini
gerçekleştireceği Masal İstanbul Festivali, 28 Eylül’de Osmanlı Kibrit
Fabrikası’nda (Kibrithane) yapılacak açılış programıyla başlıyor

Gaziosmanpaşa Belediyesi Bilgi Evi öğrencilerinin hazırladığı DEN-TEZ Projesi, dünyanın
en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST’te yerini aldı. Çevre ve enerji
teknolojileri kategorisinde üretilen proje, ziyaretçilerin büyük beğenisini topladı

YAKUP TEZCAN

Siyah
bikinisiyle
yürek
hoplattı
Ünlü oyuncu Leyla Lidya Tuğutlu
sosyal medya hesabından siyah
bikinisiyle yaza veda paylaşımı
yaptı. Tuğutlu, fotoğrafının altına
da "Yazın son günlerinin tadını
çıkarırken" notu düştü
Hareketli geçen Bodrum günlerinin ar-
dından ünlüler de tatillerini sonlandıra-
rak teker teker İstanbul'a dönmeye
devam ediyor. Ancak bazı isimler, hala
tatil modundan çıkmadı. O isimlerden
biri olan oyuncu Leyla Lidya Tuğutlu,
sosyal medya hesabından bikinisiyle
yaza veda paylaşımı yaptı. Son olarak
'Uyanış Büyük Selçuklu' isimli dizide rol
alan Tuğutlu, Instagram sayfasından
siyah bikinisiyle olan karelerini hayran-
larının beğenisine sundu. Leyla Lidya
Tuğutlu, paylaştığı fotoğrafa, "Yazın son
günlerinin tadını çıkarırken" notunu
düştü.Ünlü oyuncunun paylaşımına kısa
sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, “Masal İstanbul Festivalimizin
ikincisine ev sahipliği yapıyoruz. İlkinde ilçemizin en büyük zenginliklerinden
olan Küçükçekmece Gölü’nde yaşayan 166 kuş türüne ve doğal yaşama dik-
kat çekmiştik. Bu kez Pandemi ile son günlerde varlığının değerini daha çok
anladığımız yaşam kaynağımız,  ‘su’ya dikkat çekiyoruz” ifadelerini kullandı.

Masallarda su kültürünün izlerini göreceğiz
Seiba Uluslararası Hikaye Anlatıcılığı Merkezi Sanat
Yönetmeni Nazlı Çevik Azazi ise, “ İçinden geçtiği-
miz zorlu zamanlarda suyun ülkeler ve toplumlar için
ne anlama geldiği dünyanın çeşitli bölgelerinde dü-
zenlenen etkinliklerle tartışılıyor. Hemen hemen her
toplumda suyun yaratılışa kaynaklık ettiği ve yaşa-
yanların sonu olacağı varsayımları olduğu rahatlıkla
söylenebilir. Su arındırıcılığı, koruyuculuğuyla, şifa-

sıyla kutsal kabul edilir. Kahramanları hayali bir
dünyada yaşayan masallar toplumun değer yargıla-
rını üstü kapalı bir biçimde aktarmaları sebebiyle
son derece önemlidir. Bu festivalde masallarda su
kültünün izlerini göreceğiz ve izleyeceğiz” dedi. İl-
çenin çeşitli noktalarında sürecek festival, 3
Ekim’de Sanat İstanbul Gösteri Merkezi bahçesinde
düzenlenecek kapanış pikniği ile sona erecek.

MASALLAR
SUYLA GELECEK!

Teknolojik GOP

İfgenya için geri sayım


