
MAHALLE HALKI PROTESTO ETTi
Gaziosmanpaşa, Yenidoğan
Mahallesi'nde bulunan Kırbaş

Sokak'taki binalara da Gaziosman-
paşa Belediyesi tarafından 'Riskli
Yapı' sınıflandırılması yapıldı. 
Mahallelinin iddiasına göre, Gazios-
manpaşa Belediyesi ile Kırbaş So-
kak'ta mülkleri bulunanlar anlaşma
için 3 sene boyunca sözleşme için
masaya oturdu. Kırbaş Sokak'taki

mülk sahipleri ile belediye bir sonuca
varamadı. Son olarak 8 gün önce
Kırbaş Sokak'ta oturanlar Zabıta
Ekiplerince tahliye hakkında sözlü
olarak bilgilendirildi. Ev sahiplerinin
24 Ağustos tarihine kadar evlerini
tahliye etmesi istendi. Mahalleli ka-
rara tepki göstermek için dün Kırbaş
Sokak'ta toplandı. Basın açıklaması
yapıldı, slogan atıldı. I SAYFA 9
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti
Genel Başkanı Recep Tayyip

Erdoğan, parti genel merkezinde 
yapılan Genişletilmiş İl Başkanları
Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan,
“Türkiye'yi kendi ülkesinin ve 
milletinin felaketinden medet uman
bir zihniyet eline bırakamayız; 
böyle bir vebali, böyle bir sorumlu-
luğu üstlenebilecek hiçbir arkadaşı-
mın olmadığına inanıyorum. Onun

için 2023 Hazi-
ran'ına kadar
gece gündüz 
çalışmamız gere-
kiyor. Herkes
bunu iyice bil-
meli ve ona göre
mücadele göste-
rip, bir çizgi
içinde ilerlemeli”
diye konuştu.
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2023 MESAJI VERDİ

O güne kadar gece
gündüz çalışacağız

KAMU İHALE İLANLARINI www.gazetedamga.com.tr ADRESİNDEN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ

Kamuda toplu iş sözleşmesi görüşmeleri sona erdi. Anlaşmanın ardından basın açıklamasında bulunan Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, üye sayısı az ve sözleşmeye muhalif sendikalar için “Merdiven altı sendikalar”
ifadelerini kullandı. Bakanın açıklamalarını ‘talihsiz’ olarak niteleyen Sağlık Hizmetleri Sendikası (SAHİM-SEN) Genel
Başkanı Özlem Akarken, “Sendikalar hak mücadelesinin adıdır. Hiçbir sendika ‘merdiven altı’ olarak görülemez” dedi

Gaziosmanpaşa, Yenidoğan Mahallesi'nde kentsel dönüşüm
kapsamında haklarında yıkım kararı verilen bina ve ev sahipleri,
Gaziosmanpaşa Belediyesi ile şartlarda anlaşamadıklarını 
söyleyerek eylem yaptı. Mahalle sakini Muharrem Kırbaş, “Evlerimizi
yıkacaklar sonra ne olacak? Parkta yatmak istemiyoruz” dedi

Avcılar Belediyesi’nin bütçesi 
yurttaşların katılımıyla belirlene-

cek. Konuya ilişkin konuşan Belediye
Başkanı Turan Hançerli, “Şehrin gelece-
ğini Avcılar halkı ile birlikte  birlikte inşa
etme ve yönetme politikamızla çıktığımız
bu yolda “Güzel Bi
Fikir” projesini ha-
yata geçirdik.
Proje kapsa-
mında vatan-
daşlarımızın
bizimle pay-
laştığı fikir ve
önerileri, 
Birleşmiş
Milletler 
Sürdürülebi-
lir Kalkınma
Amaçları ile
temellendirdi-
ğimiz stratejik
planımız ile
uyumluluğu
göz önüne alarak
değerlendiriyoruz”
dedi. I SAYFA 4
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Kamuda toplu iş sözleşmesi
görüşmeleri sonuçlandı. 

Sağlanan anlaşmanın ardından basın
açıklamasında bulunan Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin,
üye sayısı az ve sözleşmeye muhalif
olduğunu bildiren sendikaları 
“Merdiven altı sendikalar” olarak 
niteledi. Bakanın açıklamalarını ‘talih-
siz’ olarak değerlendiren Sağlık Hiz-

metleri Sendikası (SAHİM-SEN)
Genel Başkanı Özlem Akarken, 
“Sendikalar hak mücadelesinin 
adıdır. Hiçbir sendika ‘merdiven altı’
olarak görülemez. Toplu sözleşmede
taraflar emekçinin yanında değil, 
bu görüşmeden çıkan sonuca muhale-
fet etmek, haklarımızı savunmak 
sendika olmanın gereğidir” ifadelerini
kullandı. 
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SENDiKALAR HAK MÜCADELESi VERiR

“Kamu emekçileri adına 
görüşmeleri sürdüren 

Memur-Sen ve Kamu-Sen genel
başkanları neden sustu?” diye soran
Özlem Akarken, “Sayın Bakan’ın
ifadelerine karşı sessiz kalan
Memur-Sen Genel Başkanı Ali 
Yalçın ve Kamu-Sen Genel Başkanı
Önder Kahveci daha önce reddet-
tikleri zam oranına ve seyyanen
ödemelere de sesini çıkarmadı.

Basın toplantısında bir kelime dahi 
etmediler. Emekçinin hakkını 
korumak, sağlıkta ve diğer tüm alan-
larda liyakati öne çıkarmak, yapılan

türlü haksızlığa karşı sesini 
yükseltmek ‘merdiven altı’ sendika-
cılıksa, biz gururla ‘merdiven altı’
oluruz. Varsın bizi küçümsesinler.
Emekçi hakkını savunanların 
tarafında olup büyüyeceğiz” diye 
konuştu. I SAYFA 9
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MEMUR-SEN NEDEN SESSiZ KALDI?

Özyurtlar Holding Ege bölge-
sinde ve Karadeniz’de birçok

noktada yaşanan felaketlere duyarsız
kalmayarak yardım ve destek olmak
için harekete geçti. “Hep birlikte iyile-
şeceğiz” sloganıyla yola çıktıklarını
anlatan Özyurtlar Holding Yönetim
Kurulu Başkanı Tamer Özyurt, “Tür-
kiye’nin neresinde olursa olsun Öz-
yurtlar Holding olarak her türlü
yardım ve desteği esirgemeden yerine
getireceğiz. Yanan ağaçla-
rımızın yerine yenilerini
dikerek biraz olsun ya-
raları sarmaya çalışa-
cağız. Karadeniz’de
yaşanan felaket
içinde gerekli
tüm ihtiyaç
desteğini
sağlamayı
sürdüre-
ceğiz”
dedi.
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Özyurtlar Holding
yardım eli uzattı

ÖRNEK OLDULAR

Elektrikli scooterler İstanbul'da
yoğun bir şekilde kullanılıyor.

Son dönemde kentin bazı bölgele-
rinde kullanılan scooterların 
yoğunluğu dikkat çekerken, kurallara
uymayarak tek kişilik araca iki kişinin
binmesiyle tehlikeye davetiye çıkarı-
yor. Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, konuyla
ilgili vatandaşların uyarılması gerekti-
ğini belirterek “Elektrikli, havaya, 
kirliliğe karşı emisyon açısından son
derece avantajlı. Ama bunun da 
güvenli olması için kurallarına ve 
yönetmeliğine uymamız lazım” dedi.
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Kurallara uyan
vatandaş çok az

MErdıvEn altı
dıYEMEzSınız!

Haydarpaşa’nın
altı Kazan gibi!
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recep T. erdoğan

Çatalca Belediye Başkanı
Mesut Üner, Çanakça Mahalle-

si'nde devam eden meydan çalışmala-
rını yerinde inceledi. Konuya ilişkin
açıklama yapan Üner, “Çanakça'da
yakın dönemde muhteşem bir sosyal
tesis kazandırmıştık. Mahallemizde
yapımında sonuna çok yaklaştığımız
meydan çalışmalarımızı yerinde de-
netleyerek, ilçemiz için alınteri döken
çalışma arkadaşlarımıza kolaylıklar 
diledik. Her mahalle ziyaretimizde 
olduğu gibi, mahalle ziyaretimiz 
sırasındaki halkımızın samimi ilgi ve
alakası için çok teşekkür ederiz” dedi.
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MEYDAN MÜJDESİ

Çanakça için
çalışma sürüyor

İstanbul'da öğrenci evlerinin en fazla olduğu 
ilçelerden Fatih'te üniversitelerin açılmasına kısa
süre kala kiralar yüzde 35 oranında zamlandı

İstanbul'da üniversite öğrencilerinin yoğunluğunun
en fazla olduğu ilçelerden Fatih'te de hareketlilik

başladı. Uzaktan eğitim nedeniyle pandemi dönemini
memleketlerinde geçiren öğrenciler dönüşe başlarken

buna yeni kayıt yapacak öğrenciler de eklenecek. Ancak
öğrenciler kiralık ev bulmanın zorluğunun yanı sıra fiyat-
ların yükselmesi nedeniyle zorluk yaşıyor. Çünkü ilçede
ev kiralarına yüzde 35'e varan zamlar yapıldı. I SAYFA 8
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KiRALAR YÜZDE 35 ZAMLANDI

Silivri Belediyesi, 10. Kadı-
köy Karpuz Festivali’ni ya-

rışma formatında düzenledi.
Kadıköy’ün doğal iklim koşulları
ile sulama yapılmadan yetiştirilen
lezzetli karpuzları ‘En İyi Karpuz’
yarışmasında kıyasıya rekabet etti.

Ziraat mühendislerinden oluşan
jüri üyelerinin değerlendirmeleri-
nin ardından yarışmanın birincisi
Mehmet Efe Yalın tam altın, 
ikincisi Nihat Erol yarım altın,
üçüncüsü Cem Öztunç ise çeyrek
altın ile ödüllendirildi. I SAYFA 7
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Fatih’te kiralık

ev bulmak zor!

avcılar’da
vatandaş
söz sahibi olacak

Turan 
hançerli

Bakan Vedat Bilgin'in üye sayısı az ve sözleşmeye 
muhalif olduğunu bildiren sendikalar için "Merdiven
altı sendikalar" demesine SAhİM-SeN Genel Başkanı

Özlem Akarken'den tepki geldi. Bakan Bilgin'in 
açıklamaları için kabul edilemez diyen Akarken, 
“Biz böyle bir ayrımı asla kabul etmeyiz” dedi. ANIL

BODUÇ

hABer
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Herkes inandığını
yaşamakta özgür

Esenler Belediye
Başkanı M. Tevfik

Göksu, Esenler Cem-
evi’nin düzenlediği aşure
ve kurban lokmasında
canlar ile buluştu. Göksu,
“Bizim inancımızın bize
vermiş olduğu sorumluluk
gereği her insan inandığı
gibi yaşamakta özgürdür”
dedi. I SAYFA 5

ç A Milli Kadın Voleybol 
Takımı, 2021 Avrupa Şampi-

yonası D Grubu 5'inci karşılaşma-
sında Hollanda ile mücadele etti.
Filenin Sultanları, Hollanda'yı set
vermeden mağlup ederek grubunu
lider tamamladı. Karşılaşma sonrası
konuşan takım kaptanı Eda Erdem,
“Türkiye'ye güzel bir galibiyet daha
armağan ettik. Çok mutluyuz” 
diye konuştu.

ç

FİLENİN 
SULtANLARı
BEŞTE BEŞ YAPTI!Esenyurt Belediyesi, Katılımcı

Bütçe Anketi’nde vatandaşların
görüşlerini almak için meydanlara
stantlar kurdu. Katılımcı ve demokra-
tik bir bütçe oluşturmak için ilçeye 
yapılacak yatırımlarla ilgili çeşitli 
başlıklardan oluşan bir anket 
oluşturan birim, Esenyurt Cumhuri-
yet Meydanı, Kıraç Papatya Caddesi
ve Beylikdüzü Metrobüs Durağı 
Meydanı’na kurduğu stantlarda 
vatandaşların ankete katılmasını 
sağlayarak görüşlerini aldı. I SAYFA9
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SÖZ ESENYURTLU’NUN

Kentin geleceği
için anket yaptılar

4 günde 70’e
yakın aracın

lastiği patladı

Sultangazi'de çalışmayan kapanlar yenilendi
ancak bundan habersiz olan sürücüler uyarı lev-

halarına da aldırmayınca lastikleri patladı. Çevre esnafı,
4 gün içinde 70'e yakın aracın lastiğinin patladığını öne
sürerken güvenlik kameraları o anları kaydetti. I SAYFA 3
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HABERİN DEVAMI SAYFA 8’DE
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Özlem Akarken Vedat Bilgin
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E rkeklerde yaşlanma ile birlikte
kandaki testosteron hormonu
seviyesinin azalmasına bağlı or-

taya çıkan klinik tablo ‘Andropoz’ ola-
rak tanımlanır. Uzmanlar andropozun
en çok bilinen belirtisinin cinsel işlev
bozukluğu olduğunu, bireylerde dep-
resyon ve kaygı bozukluklarının da gö-
rülebileceğini ifade ediyor. Psikiyatri
Uzmanı Dr. Dilek Sarıkaya andrapoz
hakkında  pek bilinmeyen psikolojik 
etkileri anlattı: 

Yaş sınırı yok!

Her erkekte aynı seviyede olmayan
kandaki testosteron seviyesi genellikle
40 yaşından sonra geriler. Sıklıkla 50
yaşından sonra görülebilen andropoz
için kesin bir yaş sınırı bulunmaz. Özel-
likle fiziksel sağlığı yerinde olan sos-
yal, psikolojik ve fizyolojik yönden
herhangi bir sorun yaşamayan kişi-
lerde bu süreç oldukça yumuşak veya
hafif belirtilerle atlatılabilir. Bazı kişi-
lerde ise andropoz belirtileri çok 
belirgindir.

Bu belirtilere dikkat!
*Cinsel isteksizlik, ereksiyon (sertleşme),
erken boşalma,
*Ani gelen ateş basması,
*Kaygı düzeyinde artış veya depresyon,
*Yorgunluk ve sinirlilik hali,
*Motivasyon güçlüğü, unutkanlık,
*Uyku düzenine ilişkin bozukluk ve uyku
gereksiniminde artış,
*Kas ve eklemlerde ağrı,
*Vücuttaki tüylerde azalma,
*Kilo artışı, ciltte kuruluk, kırışıklıklarda
artış,
*Kemik erimesi ve anemidir.

Depresyon ve kaygı
bozukluğu 

Andropoz döneminde ortaya çıkan cinsel
sorunlar ve duygusal değişimler erkekle-
rin hayatlarını tekrar incelemesine,
amaçlarını, hayallerini gözden geçirme-
sine neden olur. Gençlik yıllarına duyulan
özlem, cinsel işlevlerin kaybı ve beden-
deki değişimlerle birlikte ortaya çıkabilen
yetersizlik hissi bir orta yaş krizini tetikle-
yebilir. Öfke, tahammülsüzlük ve dürtüsel
davranışlar yakın ilişkilerde sorunlara yol

açabilir. Ayrıca sosyal ve mesleki işlev-
sellikte bozulma, depresyon ve kaygı bo-
zukluğu ortaya çıkabilir. Fiziksel sağlığı
yerinde olan sosyal, psikolojik, fizyolojik
yönden herhangi bir sorun yaşamayan ki-
şiler bu süreci hafif belirtilerle atlatılabilir.

Andropoz tedavisi nasıl
olmalıdır?

Hormon seviyelerinin incelenmesi ve ge-
rekli tedavilerin uygulanması için önce-
likle bir üroloji uzmanı tarafından
muayene yerinde olacaktır. Eşlik eden
ruhsal belirtilerin varlığında ise ruh sağ-
lığı ve hastalıkları uzmanı tarafından de-
ğerlendirme yapılması önerilir. Genel bir
ruhsal muayene yapıldıktan sonra uyku
bozukluğu, depresyon ya da kaygı bozuk-
luğu tablosu eşlik etmesi halinde psiko
farmakolojik ilaç tedavileri düşünülebilir.
Ayrıca cinsel terapi danışmanlığı alın-
ması ve uygulanması söz konusu olabilir.
Süreçte ortaya çıkması muhtemel ilişki
sorunlarında ise bireysel psikoterapi ya
da aile ve çift terapisine başvurulması
uygun olacaktır.
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Andrapozun en çok 
bilinen belirtisi erkeklerde
cinsel işlev bozukluğu
olarak bilinsede
bireylerde deprosyon ve
kaygı bozukluklarına da
yol açabiliyor. Psikiyatri
Uzmanı Dr. Dilek
Sarıkaya erkeklerde 
andropoz sürecinin 
depresif belirti, uyku
bozuklukları gibi ruhsal
birtakım belirtiler de 
ortaya çıkarabileceğini
söyledi

100 çocuktan 5’inde

böbrek taşı
görülüyor

Her 100 
çocuktan 
5’inde böbrek
taşı problemi
görüldüğüne
işaret eden
Çocuk Cerrahisi
Uzmanı Doç. 
Dr. Şafak
Karaçay, 
çocuklar ve 
bebeklerin
şikayetlerini 
ifade edemedik-
lerini belirterek
genetik faktörlere
ve beslenme
şekline dikkat
edilmesi
gerektiğini
vurguladı

Yetişkin hastalığı gibi görülen böbrek
taşı problemleri çocuklarda da sık karşıla-
şılabilen sorunlardan biri. Genetik faktör-

lerin önemli etkisi olduğu bilinen çocuklarda böbrek
taşı oluşumlarının, özellikle böbrek taşı kuşağında
bulunan Türkiye açısından ayrı bir önemi olduğunu
söyleyen Yeditepe Üniversitesi Kozyatağı Hastanesi
Çocuk Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Şafak Karaçay,
konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bu so-
runun sadece böbrekler olarak sınırlandırılmaması
gerektiğini üriner sistem olarak tanımlanan ve idrar
yollarını da kapsayan toplayıcı sistemdeki tüm taş
oluşumlarının bu grupta yer aldığını söyleyen Doç.
Dr. Şafak Karaçay, “Bebek ve çocuklarda böbrek
taşı, sık gördüğümüz bir rahatsızlık. 100 çocuktan
5’inde görebildiğimiz kadar yüksek oranlarda sapta-
yabiliyoruz” diye konuştu.

İdrarın  rengine dikkat

Çocuklar ve bebeklerin böbrekleriyle ilgili yaşadığı
sorunları dillendiremedikleri için zaman zaman fark
edilmediğini ya da farklı sorunlarla karıştırıldığını
hatırlatan Doç. Dr. Karaçay, dikkat edilmesi gere-
ken belirtiler konusunda şunları anlattı:
“Özellikle bebeklik döneminde, bebekte huzursuz-
luk, kabızlık ya da ağlama nöbetlerinde böbrek ta-
şından şüphe duyuluyor. Sonuçta bebekte bu
belirtilerle kendini gösterebilen yüzlerce sebep ola-
bilse de bunlardan bir tanesinin de böbrek taşı ya
da üriner sistem sorunu olduğu göz önünde bulun-
durulmalı. Buna bağlı olarak gerekli laboratuvar in-
celemelerin yapılması gerekir. Daha büyük olan ve

ağrılarını tarif edebilen çocuklarda ise ağrı, idrarda
kırmızı ya da pembe renk değişiklikleri, hematüri
dediğimiz idrarda kan hücrelerinin görülmesi gibi
durumlar uyarıcı olmalı. Bu durumda da idrar tah-
lili ve ultrason tanıyı koymada yardımcı olacaktır.”

6 mm üstüne cerrahi uygulama

Doç. Dr. Şafak Karaçay, çocuklarda görülen böbrek

taşlarının tedavi yöntemleri hakkında şu bilgileri
verdi: “Taşın boyutu 5- 6 milimetrenin üstüne çıkan
çocuklarda artık cerrahi girişimi yapmak gerekiyor.
Çünkü bu taşların idrar yollarından kendiliğinden
düşmesi pek mümkün değil. Son yıllarda çocuk-
larda eskiye kıyasla çok daha fazla kapalı yöntemler
söz konusu. Cerrahiyle idrar yollarına endoskopik
yöntemle girip, lazerle taşları parçalamak ya dışar-
dan çok küçük bir kesi yaparak böbreğe ulaşarak la-
zerle taşı parçalayıp düşmesini sağlamak mümkün.
Çok daha büyük taşlarda ise uygun olan vakalarda,
ESWL dediğimiz solar ses dalgalarının kullanılarak
bu böbrek taşlarının kırılması da tercih edilen bir
yöntem.”

En önemli nokta şüphelenmek

Çocuklarda erişkinlerden farklı olarak bulguların
çok geç fark edilebileceği, bu durumda da kronik
böbrek yetmezliğine kadar gidebilen sonuçlarla kar-
şılaşılabildiğini söyleyen Doç. Dr. Şafak Karaçay,
sözlerine şöyle devam etti: “Gecikmeyle gelen bu
çocuklarda tıkanıklık nedeniyle girişim yapmak bir
miktar zorlaşıyor. Zaman içerisinde de bu tıkanıklı-
ğın fark edilmediği durumlarda etkilenen böbreğin
fonksiyon kaybı görülebiliyor. Hatta hastalar böb-
rek fonksiyon bozukluğu, kronik böbrek yetmezlik-
leri gibi sonuçlarla karşımıza gelebiliyor. “Bu
durumların önüne geçmek ve erken tanı için en
önemli nokta şüphelenmek” diye konuşan Doç. Dr.
Şafak Karaçay, “Şüphelenildiğinde doğru testleri
yapmak, tanıyı koymak ve bir an önce tedavi için
gerekli adımları atmak gerekiyor.” 

Genetik faktörlerin çocuklarda üriner sistem
taşlarının oluşumunda da en önemli risk faktör-
lerinden birini oluşturduğuna işaret eden Yedi-
tepe Üniversitesi Hastaneleri Çocuk Cerrahisi
Uzmanı Doç. Dr. Şafak Karaçay, “Genetik faktör-
ler yaklaşık yüzde 30-35 civarında etkili oldu-
ğunu biliyoruz. Bu nedenle özellikle
ebeveynlerinde taş öyküsü olan çocukların ve
bebeklerin mutlaka taramaya alınması gerekir.
Elbette genetik tek nedeni oluşturmuyor. Artık
çevresel faktörler de çok önemli yerlere gel-
meye başladı. Yediklerimiz, içtiklerimiz, tükettik-
lerimiz ve çocuklarımıza yedirdiklerimiz de bu
sorunda etkili faktörler. Özellikle früktoz tüketimi
fazla olan, asit içeriği yüksek içecekleri, abur
cubur gibi atıştırmalıkları, lifsiz meyve sularını
fazla tüketen, günlük su tüketimi miktarı az olan
ve hareketsiz olan çocuklarda bu sorunları çok
daha sık görüyoruz. Bu yüzden hem genetikten
şüphelenmek hem de beslenme şekline dikkat
etmek gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Genetik faktörler etkili 
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Bilim insanları, 100 bin kişiyi yaklaşık 20 yıl boyunca izleyerek şimdiye
kadar yapılan en geniş kapsamlı demans (bunama) araştırmasını
gerçekleştirdi. Buna göre zihinsel olarak uyarıcı işlerde çalışanlara göre
sıkıcı işlerde çalışanların bunama riskinin daha yüksek olduğu ortay çıktı
Bilim insanları, İngiltere, Avrupa ve
ABD'den yapılan çalışmalarda, işle ilgili
faktörler ile kronik hastalık, sakatlık ve
ölüm arasındaki bağlantılara odakla-
nan yüz binden fazla katılımcıyı ince-
ledi. Çalışmanın baş yazarı  Prof. Dr.
Mika Kivimäki, en son bulguların yetiş-
kinlikte zihinsel uyarımın demansın
başlangıcını erteleyebileceği fikrini des-
teklediğini söyledi. Araştırma, memur-
lardan kamu sektörü çalışanlarına ve
polislerden ormancılık işçilerine kadar
çeşitli meslekleri inceledi. Bununla bir-
likte bilim insanları, bilişsel stimülasyo-
nun demansın başlangıcını önlediği
veya geciktirdiğini daha önceden keşfet-
mişlerdi. Ancak, şimdiye kadar yapılan
denemeler oldukça küçük örneklem bo-
yutlarına ve kısa vadeli müdahalelere
dayanıyordu. Çallışmanın sonuçlarında
bilişsel uyarının, beyindeki belirli süreç-
leri engelleyebilecek bazı proteinlerin
daha düşük seviyeleri ile ilişkili olduğu
görüldü.

17 yıl izlendi

İşyerinde bilişsel uyarım, çalışmanın
başlangıcında ölçüldü ve dahil olanlar,
demans geliştirip geliştirmediklerini
görmek için ortalama 17 yıl boyunca iz-
lendi. Araştırmacılar, avukatlık, polislik,
doktorluk gibi  bilişsel olarak teşvik
edici işlerin, iş kontrolü olarak da bili-
nen zorlu görevler ve yüksek iş karar
serbestliği içerdiğini, kamu memurluğu,
kasiyerlik gibi teşvik edici olmayan mes-
leklerin ise düşük talep ve iş kontrolü
eksikliği olan meslekler olduğunu söy-
ledi. Bilim insanları, araştırmada yaş,
cinsiyet, eğitim düzeyi ve yaşam tarzı

gibi potansiyel olarak etkili faktörleri
hesaba katarak, yüksek uyaran gru-
bunda demans insidansının 10 bin ki-
şide 4,8 ve düşük uyaran grubunda 7,3
olduğunu buldu.

Üç kat daha düşük

Çalışmanın yazarları, "100 binden fazla
katılımcının incelediği bu çalışma, biliş-
sel olarak uyarıcı işlere sahip kişilerin,
uyarıcı olmayan işlere sahip olanlara
göre yaşlılıkta bunama riskinin üçte bir
oranında daha düşük olduğunu göste-
riyor" dedi.

Zihinsel uyarım önemli

University College London'ın Epidemi-
yoloji ve Sağlık Bakımı Enstitüsü'nden
çalışmanın başyazarı Prof. Dr.  Mika
Kivimäki, "Bulgularımız, yetişkinlikte zi-
hinsel uyarının demansın başlangıcını
erteleyebileceği hipotezini destekliyor.
Yüksek düzeyde zihinsel uyaran yaşa-
yan kişilerde görülen 80 yaşında de-
mans düzeyleri, düşük zihinsel uyaran
yaşayanlarda 78,3 yaşında gözlendi.
Bu, hastalığın başlangıcındaki ortalama
gecikmenin yaklaşık bir buçuk yıl oldu-
ğunu gösteriyor, ancak muhtemelen in-
sanlar arasında etkide önemli
farklılıklar var” diye konuştu.

Beyin aktif tutulmalı

İngiltere Alzheimer Derneği’nin araş-
tırma başkanı Dr. Sara Imarisio, "Her-
kes ne tür bir iş yapacağını seçemez,
ancak bunun gibi araştırmalar, ister iş
ister hobiler yoluyla olsun, beyni aktif
tutmaya yardımcı olan faaliyetlerin
önemini vurgulamaktadır” dedi.

İşiniz sıkıcıysa
bunama
rİskİnİz 
yüksek
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İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü
Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdür-
lüğü Gürpınar İstihbarat Bürosu perso-

neli, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge
Komutanlığı Gürpınar personeli ve İBB Zabıta
Daire Başkanlığı Gürpınar Zabıta ekipleri, Beylik-
düzü'ndeki Gürpınar Su Ürünleri Hali'nde dene-
tim yaptı. Denetimde yasak dönemde, boy
yasaklarına aykırı olarak yakalanan 10 kasa ve 8
kutu, toplam 350 kilogram istavrite el konuldu.
1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu ve ilgili mevzuat
kapsamında el konulan balıkların mülkiyetinin ka-
muya geçirilmesine karar verildi. Karar üzerine ba-
lıklar, sosyal yardım kurumuna bağışlandı. 

Eylem arayışı içinde
olduğu belirtilen te-
röristin yakalanma

anları da kameraya
yansıdı. Emniyet İstihbarat
Başkanlığı koordinesinde Bin-
göl ve İstanbul İl Emniyet Mü-
dürlüklerince yapılan
çalışmalarda, PKK/KCK terör
örgütünün sözde Erzurum
Eyaletinde sorumlu düzeyde
faaliyet gösteren ve terörden
arananlar listesinde turuncu
kategoride yer alan Rodi Çevlik
kod adlı Sonuç Gürdeğir İs-

tanbul Ataşehir ilçesinde kal-
dığı evde yakalandı. Eylem
arayışında olduğu belirtilen
Gürdeğir ile birlikte bir kadın
gözaltına alındı. 

Saldırılarda ismi 
geçiyordu

Gözaltına alınan 2 kişi İstan-
bul Emniyet Müdürlüğü Te-
rörle Mücadele Şube
Müdürlüğü'ne götürüldü. 11
ayrı suçtan aranma kaydı bulu-
nan örgüt mensubunun 9
Ekim 2014 tarihinde Bingöl İl

Emniyet Müdürü'nün ve koru-
masının yaralanması, 2 güven-
lik görevlisinin şehit olması
eylemini gerçekleştiren örgüt
mensupları arasında yer aldığı
tespit edildi. Ayrıca, 1 Ağustos
2016 tarihinde Bingöl Çevik
Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne ait
zırhlı araca yönelik gerçekleşti-
rilen ve 7 polis memurunun
şehit olduğu, 3'ünün yaralan-
dığı bomba yüklü araç 
saldırısını düzenleyen 
örgüt mensuplarından 
biri olduğu belirlendi.

350 kilo istavrite
el konuldu

Maltepe, Altıntepe Mahallesi Ci-
hadiye Caddesi'nde 5 katlı bir
apartmanın 4. katında saat 04.00

sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle
yangın çıktı. Yangını fark edenler binayı
boşaltarak durumu itfaiye ekiplerine bil-
dirdi. Olay yerine gelen ekipler alev alev
yanan daireyi kısa sürede söndürdü. Yan
dairede kalan dumandan etkilenen 2 kişiye
ambulansta oksijen tedavisi uygulandı.

Yangını gören bir kişi ise, "Biz saat 04.00
sıralarında geldiğimizde yangın vardı. Baya
yanıyordu. Sonra hemen itfaiyeyi aradık 5-
10 dakika içerisinde itfaiye geldi. Üstte bir
bayanla ağabey vardı, onlar çok kork-
muştu, Hatta ağabey ağlamaya başladı.
Kendisini atacak diye de korktum. Biz gel-
diğimizde apartman boşaltılmıştı, çok
şükür kimseye bir şey olmadı" dedi. Yan-
gınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Beylikdüzü’nde bulunan Gürpınar Su
Ürünleri Hali'nde yapılan denetimde
yasak dönemde avlanan 350 kilo-
gram istavrite el konuldu. Balıklar,
sosyal yardım kurumuna bağışlandı

Olay, Mehterçeşme Mahallesi'nde bulu-
nan börekçide yaşandı. Bir şüpheli bisik-
letle geldiği börekçinin camını tornavida

ile açarak içeri girdi. Tezgah arkasındaki kasaya
giden şüpheli, kasadaki paraları alıp cebine dol-
durdu. Şüpheli daha sonra da börekçideki plastik
bardaklardan birine limonata doldurup içti. Hırsız,
buradan kaçtı. Sabah iş yerine gelen Yunus Oğuz,
camın açık olduğunu görünce hırsızlık yaşandığını
anlayıp durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine
gelen polis ekipleri, yaptıkları parmak izi çalışmaları-
nın ardından şüpheliyi yakalamak için çalışma baş-
lattı. Yaşanan ilginç hırsızlık, iş yerinin güvenlik
kamerasına yansıdı. İş yerinde yaşanan hırsızlığı an-
latan Yunus Oğuz, "Hırsız bisikleti ile geliyor. Bu-
raya tırmanıyor, tornavida ile camı açıyor. İçeri
giriyor, kasamızdan bir miktar para alıyor sonra da
pişkin bir şekilde limonatasını içiyor. Kaçıp gidiyor
zaten. Yaklaşık 15 dakika içeride kalıyor. Parmak izi
aldılar. İnşallah bir an önce sonuçlanır" dedi.

Beyoğlu'nda, müşteri seçen ve istediği pa-
rayı alamayınca aracına binen turistleri
indiren taksiciye, çalışma ruhsatı geçici

olarak iptal olmasına rağmen trafiğe çıktığı için
para cezası kesildi. Taksici bin 483 lira idari para ce-
zası öderken, taksisi de trafikten men edildi. Beyoğ-
lu'nda, bir taksici, turist müşteri görünce
taksimetreyi açmak istemememiş, talep ettiği parayı
alamayınca turistleri aracına almayıp, başka bir tu-
rist aileyi de aynı nedenle taksiden indirmişti. Trafik
ekipleri, Taksim Meydanı'nda yapılan denetimlerde,
34 TAS 35 plakalı taksiyi fark ederek durdurdu. Ya-
pılan kontrollerde, sürücünün E. Özbek olduğu tes-
pit edilirken, taksinin çalışma ruhsatının da 3 gün
süre ile geçici olarak iptal edildiği anlaşıldı. Ekipler,
çalışma ruhsatının iptaline rağmen trafiğe çıkan E.
Özbek'e Karayolları Trafik Kanunu'nun EK2/5
maddesince bin 339 TL ve 47/1D (Yönetmelikte
belirtilen diğer hükümlere uymamak) maddesine is-
tinaden 144 TL olmak üzere, toplamda bin 483 TL
idari para cezası uyguladı. Ekipler ayrıca, 34 TAS
35 plakalı taksiyi de trafikten men etti. Taksi, trafik
çekicisi yardımıyla otoparka çekildi.

Limonatalı soygun

O taksici yine
yakalandı

Esenyurt'ta, börek salonuna giren
hırsız önce kasadan para çaldı, daha
sonra da bardağa doldurduğu limo-
natayı içip kaçtı. Hırsızlık ile hırsızın
limonata içtiği anlar dükkanın
güvenlik kamerasına yansıdı

PKK’lı terörist Ataşehir’de yakalandı
Bingöl ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüklerince yapılan çalışmalarda 
terörden arananlar listesinde turuncu kategoride yer alan "Rodi Çevlik"
kod adlı Sonuç Gürdeğir isimli örgüt mensubu Ataşehir'de yakalandı

S ultangazi 50.Yıl Mahalle-
si'nde tek yön olarak dü-
zenlenen cadde ve

sokaklara hatalı girenlerin trafik
yoğunluğuna neden olduğu gerek-
çesiyle şikayetlerin ardından bazı
cadde ve sokaklara kapanlar yer-
leştirildi. Ancak zamanla hasar
görerek kullanılmaz hale gelen ka-
panlar birkaç gün önce yenilene-
rek aktif hale getirildi.  'Dikkat
kapan var' levhasının sürücüler ta-
rafından dikkate alınmamasıyla
kısa sürede çok sayıda aracın las-
tiği patladı. Esnafın iddiasına
göre, 4 gün içinde 70'e yakın ara-
cın lastiği patladı. Uyarı levhasını
görmeyenler için esnaf kâğıda
'dikkat kapan var' yazısı astı. Buna
rağmen sürücüler yeni kurulan ka-
pana girerek, araçlarının lastikle-
rini patlatmaya devam ediyor.

Sürekli lastik sesi geliyor

Çevre esnafı Hasan Akgün, "4 gün
önce buraya kapan yaptılar. Şu
gördüğünüz levhayı biz kendimiz
koyduk. Bu sabah bile 4-5 aracın
lastiği patladı burada.  60-70'e
yakın araç teker patlattı" dedi.
Esnaf Kenan Çiçek ise, "Buraya

1,5 sene önce kapan kuruldu. Bir
hafta kaldı. Bir hafta sonra kapan
kullanılmaz hale geldi. Buranın
kapalı olduğunu bilen sürücüler,
kapalı sanıp bilmeden kapana giri-
yor. Bu kapan az ileriye yapılsa
sorun olmayacak. Şu ana kadar
az 70 tane araç kapana girdi. Her
akşam evde 'güm güm' diye lastik
sesleri duyuyoruz. Ben tam soka-
ğın köşesinde oturuyorum ve sü-
rekli lastik sesi geliyor" diye
konuştu. Sürücü Ferhat Öz de,
"Bence kapan var tabelasının aci-
len karşı caddeye de koyulması
lazım. Sokak madem terse neden
oraya koyuluyor. Dubayı fark et-
meseydim, benim de lastiklerim
patlayacaktı. Sürekli bu caddeyi
kullanırım ilk kez kapan gördüm.
ifadelerini kullandı.

O anlar kamerada

Kurulan kapanı görmeyen ve
araçların lastiğini patlatan sürücü-
ler güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntülerde, sürücülerin kapanı
geçtikten sonra lastiklerin patla-
dığı ve sürücülerin araçlardan 
inerek çaresizlik içinde kaldığı 
görülüyor. 

4 GUNDE 70’E YAKIN 
ARACIN LASTIGI PATLADI

Bina az daha kül olacaktı
Maltepe'de 5 katlı apartmanın 4. katında çıkan yan-
gın itfaiye tarafından söndürüldü. Dumandan etkile-
nen iki kişiye ambulansta oksijen tedavisi uygulandı

Hırsız kadın suç makinesi çıktı
Çekmeköy'de mağa-
zada alışveriş yapan
E.B.'nin içinde 2 cep

telefonu ve cüzdanının
bulunduğu çantayı

bebek arabasından
çalan Saniye K. (41)

yakalandı. Kadının 22
suç kaydı bulunduğu

ortaya çıktı

Sultangazi'de bir süredir çalışmayan kapanlar yenilendi ancak bundan habersiz olan sürü-
cüler uyarı levhalarına da aldırmayınca lastikleri patladı. Çevre esnafı, 4 gün içinde 70'e
yakın aracın lastiğinin patladığını öne sürerken güvenlik kameraları o anları kaydetti

Hırsızlık olayı, Çekme-
köy'de yaşandı. Bebek
giyim mağazasına giren

E.B. (33) çantasını bebek araba-
sına bırakarak alışveriş için reyon-
lara bakmaya başladı. Bu sırada
mağazada bulunan şüpheli kadın,
bebek arabasının yanına yaklaşa-
rak içinde 2 cep telefonu ve cüz-
dan bulunan çantayı çalarak
mağazadan ayrıldı. Çantasının ol-
madığını fark eden E.B. polise ih-
barda bulundu. Olaya ilgili polis
ekipleri de çalışma başlattı. Asayiş
Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve

Dolandırıcılık Büro Amirliği ekip-
leri, olay yerindeki güvenlik kame-
ralarını inceledi. Ekiplerin
çalışması sonucunda hırsızlık
anında tanınmamak için siyah
çarşaf giyen kadının Saniye K. ol-
duğu tespit edildi. Şüpheli geçtiği-
miz cumartesi polis ekipleri
tarafından yakalanarak gözaltına
alındı. Saniye K.'nin 22 suç kaydı-
nın olduğu öğrenildi. Emniyetteki
işlemlerinin ardından adliyeye
sevk edilen Saniye K. tutuklanarak
cezaevine gönderildi. Hırsızlık anı
güvenlik kamerasına yansıdı.



G öreve geldiği ilk günden bu yana
yurttaşların yönetime katılması
için çalışmalar yürüten Avcılar Be-

lediye Başkanı Av. Turan Hançerli, 2022
Yılı Mali Bütçesi’ni oluşturma sürecine va-
tandaşları da dahil ediyor. Belediye tarafın-
dan hazırlanan çalışmaya katılan
vatandaşlar bir yandan yaşam alanların-
daki talep ve isteklerini dile getirirken öte
yandan mahallelerdeki yatırım, faaliyet ve
projelerin bütçesinin belirlenmesine katkı
sağlayacak. 

Sorunlara gerçek çözüm

Geçtiğimiz yıl  “Gerçek sorunlara gerçek
çözümler” anlayışıyla  “Güzel Bi Fikir”
projesini başlattıklarını dile getiren Avcılar
Belediye Başkanı Av. Turan Hançerli; “
Şehrin geleceğini Avcılar halkı ile birlikte
birlikte inşa etme ve yönetme politikamızla
çıktığımız bu yolda “Güzel Bi Fikir” proje-
sini hayata geçirdik. Proje kapsamında va-
tandaşlarımızın bizimle paylaştığı fikir ve
önerileri, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir
Kalkınma Amaçları ile temellendirdiğimiz
stratejik planımız ile uyumluluğu göz
önüne alarak değerlendiriyoruz.” dedi. De-
ğerlendirilen projelerin hayata geçirilme-

sinde kentin kaynaklarının etkin ve verimli
kullanılmasını hedeflediklerini belirten Baş-
kan Turan Hançerli; 2022 Mali Yılı Bütçe-
si’ni belirlerken Avcılar’daki yatırımların
önceliğine yurttaşlardan gelen sonuçlar
doğrultusunda karar verileceğini belirtti.

Neler yapılacak?

Avcılar’da yaşayan vatandaşların ikamet
ettikleri semtte öncelikle yapılmasını iste-
diği yatırımlar ve taleplerinin değerlendiril-
diği anket, belediye web sitesi ve sosyal
medya hesaplarından yayınlandı. 
Çalışmaya katılan vatandaşlar; kültürel
faaliyetler, sosyal faaliyetler, sosyal yardım-
lar, eğitim ve kurslar, alt yapı yatırımları,
park ve çocuk alanları vb. alanlar, temizlik
hizmetleri, kentsel dönüşüm, çevre ve eko-
loji çalışmaları (ağaçlandırma, peyzaj, bu-
dama, sahil ve plaj temizliği vb.), atık
yönetimi (çöp toplama, çöp konteynır hij-
yeni, geri dönüşüm altyapısı vb.), sokak
hayvanları (bakım, besleme, tedavi, rehabi-
litasyon vb.), kadın, aile ve çocuk hizmet-
leri (danışma merkezi, rehberlik hizmetleri
vb.), kreş, spor faaliyetleri (spor ekipman-
ları, spor alanları, spor etkinlikleri vb), bi-
siklet ve yürüyüş yolu konu başlıklarında
fikir ve görüşlerini önem sırasına göre 
belirtiyor.

YAKUP TEZCAN
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S on günlerde hangi televizyon kanalını aç-
sanız bilumum analist, stratejist, jurna-
list geçinen paralı tetikçiler, olası erken

veya  zamanında yapılacak Cumhurbaşkanlığı
Seçiminde anlaşmışçasına dörtlü sıralamayı
şöyle yapıyorlar. Dördü de sağcı!

Cumhur İttifakı’nın tartışmasız adayı Recep
Tayyip Erdoğan. Millet İttifakı’nın adayına ge-
lince; Sırasıyla: Mansur Yavaş, Ekrem İma-
moğlu ve Meral Akşener.Öyle bir yemlenmişler
ki; CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun olası
adaylığının önünü kesmek için sıralamada Dev-
let Bahçeli’nin bile gerisine atıyorlar. (Gerçi ar-
kasından dolap çeviren kimlikleri buralara
getiren  tablonun mimarı bizatihi  Kılıçda-
roğlu’dur. “Rüzgar ekti fırtına biçiyor”) Yani
kısaca tezgahı kuranlar iyi kurmuş. RTE büyük
ölçü de kaybedecek. Ama yerine; her şeyden
önce, şaibesiz, temiz, demokrat, siyasal  kökü
olan, yaşamı boyunca koltuk uğruna parti parti
dolaşmayan,  siyaset bezirganı, fırıldak ve sek-
törel yatırımcı olmayan, söylenenin aksine, geç-
mişte pis işler yapanlardan hukuk önünde
hesap soran, moda değim ile devri sabık yara-
tacak  biri gelmesin. Gelecekse de bu üç sağcı-
dan biri gelsin. Nasıl olsa bir şekilde kapalı
kapılar ardında biz bunlarla anlaşırız! 

Recep Tayyip Erdoğan’ın ülkeyi bu noktaya
getirmesinde ,istisnalar hariç muhalefet adı al-
tında sızlanıp, şikayet edenlerin hemen hemen
hepsinin dolaylı ya da direkt katkısı var. Kimi
aşağıda yazacağım üzere, olağan üstü strateji
ve taktik ustası olduğunun yanılgısı ile, kimi de
parti içi iktidar koltuğunu tahkim etme  
uğruna. 

Bir gerçek var ki;  öteden beri hep varlığını
sürdürüyor. O gerçek; Recep Tayyip Erdoğan’ın
kazanması da kaybetmesi de, en örgütlü siyasal
parti olan, içinde sol unsurları da barındıran
HDP’nin oy tabanının elinde olduğudur. Bu seç-
men tabanı; son yerel seçimler ve özellikle İs-
tanbul seçimlerinin hem 31 Mart öncesi, hem
de yenilenen 23 Haziran öncesinde yıllarca
“Önderlik” dedikleri Öcalan’a rağmen Selahat-
tin Demirtaş’ın çağrısına kulak verip İstanbul’u

AKP’nin elinden aldılar!
Abdullah Öcalan; Şubat 2013 tarihinde İm-

ralı’da Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder ve
Altan Tan’ın olduğu toplantıda aynen şunu söy-
lüyordu. “Eski yaşam alışkanlıkları top yekun
bırakmak gerekir. Neden, çünkü bu bir rejim
değişikliği olacak. Tanzimat, Meşrutiyet, Cum-
huriyet, 1950 çok partili hayata geçişten çok
daha önemli, bu hepsinden daha derinlikli ola-
cak.AKP’yi on yıldır ayakta tutan benim.”
Yine Altan Tan’a hitaben; Sayın Altan Tan;
“Bilirsin İslamcıların 40 yıllık rüyasıydı, rüya-
larını gerçekleştirdik. Biz AKP’ye iktidarı altın
tepside sunduk.” demiş.

Her şey 2009 yılında “Analar ağlamasın”
retoriği ile başladı, oradan “Çözüm süreci”
mavalı ile  devam etti. İşin özü tarafların hiç-
biri bu hususta samimi değildi! Herkesin  bir
hesabı vardı.Ancak asıl belirleyici olan Recep
Tayyip Erdoğan’dı. Bugün ülkeye deli gömleği
olarak giydirilen, kiminin sistem, kiminin rejim
değişikliği dediği; Ki Öcalan’nın da rejim deği-
şikliği dediği bu ucube yönetim anlayışını ha-
yata geçirmeyi kafasına koymuştu. Bu planı iki
hamle ile gerçekleştirecekti. Bunlardan birisi:
PKK’nın silah bırakıp ülke dışına çıkması, ikin-
cisi ise; yaklaşık iki yıl sonra yapılacak seçim-
lerde HDP’nin seçimlere parti ile değil,
bağımsız olarak şahısların girmelerini isti-
yordu. Amaç: HDP’nin alacağı en az 50 millet-
vekilini de AKP’nin alarak Parlamento da
Anayasayı değiştirecek sayıya ulaşarak bura-
dan kendini tek adam yapmak istiyordu. Ama
HDP içinde başta Selahattin Demirtaş olmak
üzere; şimdi çoğu içeride yatarak bedelini öde-
yen partililer karşı çıkınca, Reis’in planı çöktü.
Ve  buna çok öfkelendi ve masayı devirdi. Ora-
dan, Selahattin Demirtaş’ın “Seni başkan yap-
tırmayacağız” dediği o ünlü sözü tarihe geçti.

Demirtaş sözünü tutmuştu. 7 Haziran 2015
tarihide yapılan Genel Seçimlerde, bırakın baş-
kanlığı  Reis; o günkü sitem gereği 276’yı bula-
madığı için hükümet kuramamış dolaysı ile
Küçük Davut Başbakan olamamıştı.Ama çok
sürmedi. Müesses nizamın sadık bekçileri Bay-
kal, Bahçeli ve 35 gün masanın etrafında
AKP’nin tezgahına “istikşafi görüşme” diye si-
yasi lükatımıza giren sözün pratiğini sergileyen

Kılıçdaroğlu Reis’e yeniden can si-
midi oldular. 

Sırası ile 1 Kasım 2015’de yapılan seçimde;
Anakara Gar Katliamı  sonrası “Oyumuz arttı”
diyen, şimdilerde  Kemal Kılıdaroğlu’nun
kadim dostlarından biri olan,  Küçük Davut’u
Başbakan,  RTE’yi yeniden oyun kurucu 
yaptılar. 

20 Mayıs 2016’da  Erdoğan; yanına Devlet
Bahçeli ve Kılıçdaroğlu’nu da alarak  milletve-
kili dokunulmazlığını kaldırarak  HDP’nin en
etkili kadrosunu içeri tıktı. Öyle ki; Enis Berbe-
roğlu’ndan sonra sıranın kendisine geldiğini an-
layan ve “Adalet Yürüyüşü” ile paçayı
kurtaran Kılıçdaroğlu; dokunulmazlıkların kal-
dırılması öncesinde,siyasi tarihimize “Anaya-
saya aykırı; ama biz evet diyeceğiz” garabetini
yazdırdı.

Sırasıyla 16 Nisan 2017’de bu ucube sistem
referanduma götürüldü. Mühürsüz oy pusula-
ları son anada geçerli sayılarak hukuk ayaklar
altına alındı; ama muhalefet sadece sayretti.
Hatta bir hafta ortadan kaybolan  Ana Muha-
lefet Lideri Kılıçdaroğlu; bir gazetecinin neden
bu hukuksuzluğa sessiz kaldınız sorusuna   akla
ziyan bir yanıt vererek; “Sokaklarda silahlı çe-
teler vardı, kan gövdeyi götürürdü” dedi. Artık
Reis yasal olmayan; ama fiilen icra ettiği tek
adamlığı yasal güvenceye de kavuşturmuştu. 

Reis için tek bir şey kalmıştı. 24 Haziran
2018’de yapılacak seçimde yeniden koltuğa
oturmak. HDP’yi boğmak sözü  kaydıyla an-
laşma yaptığı ve bu sözünü tuttuğu için Bahçeli
kayıtsız şartsız destek verdi. Adını da Cumhur
İttifakı koydular. Karşı mahalle de Stockholm
sendrumu yaşayan Kılıçdaroğlu yine önce par-
tiye, sonra da topluma, tıpkı tıpış tıpış Ekmek
İçin Ekmeleddin’de olduğu gibi, bu seferde yedi
yıl boyunca RTE’nin yolladığı yasalar da Çan-
kaya Noterliği yapan Abdullah Gül’ü dayattı.

Neyse ki bu oyunu kendisi aday olmak isteyen
Meral Akşener bozdu. O da isteksizce bu görevi
öteden beri isteyen “Gel Muharrem’e” verdi.
Sonrası ise herkesin bildiği CHP parti içi adam
harcama ve iktidar oyunları. Sonuç mu? Reis
bu sefer daha güçlü şekilde ve yasal güvenceye
kavuşmuş şekilde Sultan!

Öcalan’ın dediği gibi AKP ve dolaysı ile Re-
is’e özellikle büyük metropollerde  hem yerel,
hem de genel  iktidarı her daim,Kürt seçmen
sağladı. Buna en ilginç örnek 12 Eylül 2010
Anayasa Referandumu’dur.  

HDP ile Reis’in yolları 7 Haziran 2015 yı-
lında ayrılsa da; asıl 31 Mart 2019 Yerel Se-
çimlerinde HDP’nin Batı’da büyük kentlerde
aday çıkarmayarak CHP adaylarına verdiği
destekle AKP’nin 25 yıldır adeta geçilmez kale
olarak gördüğü, Adana, Ankara, Antalya ,Mer-
sin ve İstanbul’u kaybettirerek Kürt seçmenin
istediği zaman iktidar yaptığı gibi, oradan in-
dirmesinin de anahtarının elinde olduğu 
gerçeğidir. 

Bütün bu gerçekler orta yerde iken; HDP bir
STK dili ve anlayışını terk etmeli, parti gibi,
misyonuna  ve kuruluş gerekçelerine denk
düşen mekaniği sergilemelidir. Birine  kızıp
kaybettirme, nitelik olarak kaybettirdiğinden
farklı olmayana kazandırma aygıtı gibi davran-
mamalıdır. Nitekim 31 Mart Yerel Seçimle-
ri’nde  tam da bu kötü pratiği sergilemiştir.
Zira HDP seçmeninin verdiği oylar yok sayıla-
rak, kazananlar kendilerini keramet sahibi gö-
rerek, kahraman ilan edip, hatta her zaman
olduğu üzere kendilerine kitap yazdırdılar!

HDP 31 Mart 2019’da kendi gücünün far-
kında olmadan,oyun kurucu olmak yerine, edil-
gen davranmış,destek verdiği ve kazandırdığı
adayların siyasal geçmişini ve kazandıklarında
ise; ülkeye, özelde ise; HDP tabanının beklenti-
lerine ne şekilde cevap verileceği irdelenmemiş-
tir. Örnek; İstanbul’da CHP adaylarına destek
veren yaklaşık yüzde 12,7 oyu olan partinin
hiçbir ilçede ve İBB’de tek bir tane bile meclis
üyesi temsiliyeti olmadığı gibi, her fırsatta ken-
dilerine hakaretler eden, yüzde 6 oyu olan İYİ
Parti’yi  İBB’de grup kurarak kenti  yönetir ko-
numa getirmiştir. İşte bu bir kurumsal parti
davranışı değil, STK davranışıdır.HDP’nin

neden buralarda kurumsal temsiliyeti yok?
Böyle mi Türkiye partisi olacak? İstanbul’da
milyonlarca seçmeni olan bir partinin,  

Daha vahimi ise; verilen  oylarla; tüm solun
ve HDP’nin de değerleri olduğuna inanmak is-
tediğim, Deniz Gezmiş,Yaşar Kemal, Yılmaz
Güney ve Eşber Yağmurdereli’ye hakaret eden
MHP’li Mansur Yavaş ve nitelikli dolandırıcı-
lıktan yargılanırken, 40 bin üyesi olan İstanbul
Barosu’ndan ne tesadüf ise? Kemal Türkler’in
katili Ünal Osmanağaoğlu’nu Yargıtay’ın tüm
direnmelerine rağmen dışarı bırakan eski ağır
ceza reisi Ali Asker Kazak’ı avukat tutan,Abdi
İpekçi’nin katillerinden biri olan Yavuz Çaylan
ile ailece çay sohbeti yapan, MHP, ANAP rah-
lesinden geçen (Duruma göre inkar eden veya
itiraf eden) buralar da koltuk bulmanın artık
bir kıymeti harbiyesi kalmayınca, müşterisi
sağlam olan AKP’de arz-ı endam edip, bura-
dan belediye başkan adaylığı koparamayınca,
DYP-ANAP artığı sağcıların yol geçen hanına
çevirdiği, 40 yaşına kadar yolunu bile bilme-
diği, oy bile verdiği şüpheli olan CHP’ye kapağı
atan, “Siyasi Sektörel Yatırımcı” Ekrem
İmamoğlu’nu Cumhurbaşkanı adayı konumuna
getirmiştir.

Reis tıpkı 7 Haziran 2015’de ki gibi kaybe-
decek! Ancak kimin kazanacağını ve kaybede-
ceğini belirleyecek olan yine HDP oylarıdır. İşte
bu yüzden HDP’nin önünde tarihi fırsat var.
Aday önerilen değil, aday öneren özgüveni ile
hareket etmelidir. Dayatılanı değil, aday belir-
lerlen, tarih bilinci ve biraz da sınıf bilinciyle
karar vermelidir.Mitat Sancar’ın dediği gibi il-
keler ve değereler üzerinden tercih yapılacaksa,
bir gerici ve sağcıdan kurtulmak isterken, gi-
deni aratmayacak, başka bir tarikat şakirtine,
kapalı kapılar ardında, tezgahlanan imaj
maker davranışlı, ucuz popstar edası ile sürekli
kendini gündem yapmaktan başka bir meziyeti
ve derinliği olmayan, Makyavelist rüzgar gülle-
rine geçit vermemelidir. Aksi durumda; günün
sonunda yine Mithat Hoca’nın değimi ile “Kürt
Memed Nöbete” gerçeği ile karşı karşıya kalır-
sınız. Bu sebeple; Köprü,Ayı dayı meteforu
gibi, iki cilalı söze aldanıp oyuna gelmeyin.
Uyandığınız da “At ve Üsküdar” özlü sözü ile
baş başa kalırsınız!

Oyuna gelme HDP!

Rus filmleri
Kadıköy'de

İstanbul Rusya Başkonsolosluğu’nun
ve Mosfilm’in katkılarıyla, Kadıköy Bele-
diyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen et-

kinlik 1941 – 1945 Büyük Vatanseverlik Savaşı’nın
80. yıl dönümüne adanıyor. Rus Filmleri haftası,
CKM’de yapılan açılış töreninde, 1959 yapımı “Bir
Asker Destanı” film gösterimiyle perdelerini açtı.  Tö-
rene, Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosu An-
drey Buravov, Azerbaycan İstanbul Başkonsolosu
Zaur Allahverdi, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil
Dara Odabaşı ve Gelibolu Belediye Başkanı Münir
Mustafa Özacar katıldı. Mosfilm’in seçkisi en iyi
savaş filmleri Türkçe altyazılı olarak gösterilecek ve
ücretsiz biletler CKM’nin internet sayfasından indiri-
lebilecek. Rus Filmleri haftasında; Bir İnsan Kaderi,
Git ve Gör, Leylekler Uçuyor, Yıldız, Bir Asker Des-
tanı, Beyaz Kaplan, Vatan İçin Savaştılar adlı filmler
sinemaseverlerle buluşacak. Büyük Vatan Harbi anı-
sına CKM Galeri’de düzenlenen fotoğraf sergisi de
29 Ağustos’a kadar ziyaret edilebilir. 

Yaz boyunca kültür sanat etkinlikleriyle
öne çıkan Kadıköy, şimdi de Rus Filmleri
haftasına ev sahipliği yapıyor. 
İstanbul’da Büyük Vatan Savaşı’nın
80. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen
etkinlik Caddebostan Kültür
Merkezi’nde 29 Ağustos’a kadar sürecek

Katılımcı belediyecilik çalışmalarıyla adından sıkça söz ettiren Avcılar 
Belediyesi’nin bütçesi yurttaşların katılımıyla belirlenecek. Birleşmiş Milletlerin
“Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları” ile kent içerisindeki gerçek sorunlar ve 
ihtiyaçlar belediye ile vatandaş işbirliğinde çözüme kavuşturulacak

AvCıLAR’dA vATAndAş
söz sAhİBİ oLACAK!

damgaweb@gmail.com

Turgay EMİNOĞLU
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BELİRLEYECEK

Konuya ilişkin 
konuşan Belediye

Başkanı Turan 
Hançerli, “Şehrin
geleceğini Avcılar
halkı ile birlikte  

birlikte inşa etme ve
yönetme 

politikamızla 
çıktığımız bu yolda

“Güzel Bi Fikir” 
projesini hayata 
geçirdik. Proje 
kapsamında 

vatandaşlarımızın
bizimle paylaştığı
fikir ve önerileri, 
Birleşmiş Milletler

Sürdürülebilir 
Kalkınma 

Amaçları ile 
temellendirdiğimiz

stratejik planımız ile
uyumluluğu göz

önüne alarak 
değerlendiriyoruz.”

dedi.

Maltepe sanatçılara destek verdi
Maltepe 

Belediyesi tarafından
bu yıl ikincisi 

düzenlenen Sokak 
Festivali başladı.

İlçedeki 18 mahallede
düzenlenen 

etkinliklerle Maltepe
Belediyesi pandemi

sürecinden etkilenen
sanatçılara destek

oluyor. Sanat sokakta
halkla buluştu

Maltepe Belediyesi’nin bu
yıl ikincisini düzenlediği
“Sokak Festivali”, Altıntepe

ve Fındıklı mahallelerindeki etkinliklerle
başladı. Pandemi sürecinden en çok et-
kilenen meslek dallarından biri olan sa-
natçılara destek verilen festival ilçe
sakinlerinden büyük ilgi gördü. Festival
Altıntepe Mahallesi Şehit Anneleri Par-
kı’nda ve Fındıklı Mahallesi Işık Sokak
Parkı’nda Osman Kartaler’in “Harflerin
Büyüsü” isimli açık hava sergisinin açılı-
şıyla başladı. Sergide Cemal Süreya,
Turgut Uyar, İlhan Berk, Edip Canse-
ver’in de aralarında bulunduğu Cumhu-
riyet dönemine damga vuran birçok
usta şairin şiirleri ve sözleri, kaligrafi sa-
natıyla buluşarak ziyaretçilere sunuldu.

Sokakta dans ve zumba

Eğitmenler eşliğinde dünyanın en yay-
gın fitness programlarından zumba ya-
pıldı. Pandemi nedeniyle evlerinden
çıkamayan vatandaşlar müziğin ve dan-
sın ritmiyle sporu barındıran zumbayla
eğlenceli vakit geçirdi. Toprak Sahne
oyuncuları çorap kukla ve eğlenceli
oyunlar atölyesi, tahta bacak gösterileri,
yüz boyama ve balon katlama etkinlikle-
riyle çocuklara renkli anlar yaşattı. Sa-
natçı Özgün Aytar’ın pandomim
gösterisi miniklerin beğenisini topladı.

Altıntepe keyiflendi

Sanatçılar Sanatseverler Kültür ve Da-
yanışma Derneği (SANSEV), Altın-
tepe’de opera ve caz konseriyle sahne

aldı. Soprano Şeniz Erdinç, tenor Berk
Özbek, piyanoda Terane Abbaszade eş-
liğinde  opera, operet ve müzikallerden
sevilen arya ve düetleri seslendirdi. Al-
tıntepe sakinleri benzersiz tınılar ve ren-
kli sahne performansıyla keyifli vakit
geçirdi. Fındıklı Mahallesi sakinleri için
düzenlenen  “Karadeniz Müzikleri”
konserinde Türkiye’nin ilk kadın tulum
sanatçısı Filiz İlkay Balta sahne aldı.
Balta güçlü sesi ve yorumuyla Karade-
niz’in ve Anadolu’nun ezgi zenginlikle-
rini müzikseverlere sundu. Festival
kapsamında bugün Küçükyalı Kemal
Sunal Parkı’nda “Alaturka caz”, Aydı-
nevler Mahallesi Cumhuriyet Parkı’nda
“Karadeniz Müzikleri” konseri 
gerçekleşecek. HACER KÖSE

Belediye 
Başkanı 

Şerdil Dara
Odabaşı,
böyle bir 
etkinliğe

imza attıkları
için mutlu 
olduklarını
ifade etti.



erolyolcu3434@gmail.com 
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“İşte, halka hayat veren
gerçek musiki!”

Esenler Cemevi, Muharrem
ayında matem orucu tutan va-
tandaşlar için Muharrem lok-
ması dağıttı. Esenler Belediye
Başkanı M. Tevfik Göksu ve
AK Parti Esenler İlçe Başkanı
Ümit Özkan aşure ve kurban
lokmasında canlar ile aynı
sofra etrafında buluştu. Birlik
ve bereketin simgesi olan aşure
ve lokmalar vatandaşlarla bir-
likte afiyetle yendi.
Birbirimizi kucaklarız

Esenler Cemevi Yönetim Ku-
rulu Başkanı Cemal Özde-
mir’den sonra bir konuşma
yapan Esenler Belediye Baş-
kanı M. Tevfik Göksu, yapılan
ibadetlerin ve edilen duaların
kabul olmasını diledi. “Bugün
belki bir şükür kurbanı belki
yas-ı matem orucundan sonra
bir şükrü niyaz olarak burada
bulunan kardeşlerimiz için
günün anlam ve önemi iki açı-
dan daha anlamlı hale geldi”
diyen Göksu daha sonra özetle

şunları söyledi: “Bir tanesi
oruçlarımızı tutmuş olmamız
ve onun bereketini beklemek,
diğeri ise uzun zamandan beri
Alevi kardeşlerimizin çok sıkça
telaffuz ettiği ve bizim de Allah
nasip ederse ilk fırsatta bu sözü
yerine getireceğiz dediğimiz
cem evimizin bereket sofra-
sında buluşuyor olmamız. Ben
hem cem evimizin hem de tu-
tulan oruçların Cenab-ı Hak
nezdinde kabul olmasını diliyo-
rum. Bir başkasının bir başka-
sına saygı göstermesi
dediğinizde parmakla gösteri-
len, dünyada insanlığın gıp-
tayla takip ettiği bir milletin
çocuklarıyız. Biz yeryüzünde
her zaman merhameti ve öz-
gürlüğü benimsemiş bir mille-
tin çocukları olarak
birbirimizden gayrımız olamaz.
Birbirimizi Allah için sever ve
kucaklarız. Bizim inancımızın
bize vermiş olduğu sorumluluk
gereği her insan inandığı gibi
yaşamakta özgürdür”.

Herkes inandığını
yaşamakta özgür
Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, Esenler Cemevi’nin düzenlediği aşure ve kurban lokmasında canlar ile buluştu.
Göksu, “Bizim inancımızın bize vermiş olduğu sorumluluk gereği her insan inandığı gibi yaşamakta özgürdür” dedi

İlK ziyaretini Kırcaali Belediye Başkanlığı’na yapan
Olcay Özgön’ü, Belediye Başkanı Hasan Azis karşı-
ladı. İki belediye arasındaki kardeşlik bağlarının güç-
lenmesi ve karşılıklı bilgi alışverişinde bulunulması
amacıyla gerçekleştirilen ziyarete; Kırcaali Belediyesi
Başkan Yardımcısı Tuncay Şükri, Hak ve Özgürlükler
Hareketi (HÖH) Kırcaali İl Başkanı Resmi Murad,
HÖH İlçe Başkanı latif Rasim ile Kırcaali Meclis Baş-
kanı Hüseyin Ahmet katıldı. Görüşmede Olcay Özgön,
Kırcaali Belediye Başkanı Hasan Azis’e Başkan Gök-
han Yüksel’in selamları ile her iki belediye arasındaki

ilişkileri üst seviyede tutacakları mesajını iletti. Belediye
Başkanlığı’na yaptığı ziyaretin ardından Hak ve Öz-
gürlükler Hareketi (HÖH) Kırcaali İl Başkanı Resmi
Murad’ın makamına, Kartal Balkanlılar Kültür ve Da-
yanışma Derneği yönetim kurulu ile birlikte konuk olan
Meclis Üyesi Olcay Özgön, burada Kirkovo (Kızıl-
ağaç) Belediye Başkanı Şinasi Mehmet Süleyman ile
de bir araya geldi.  Hem Resmi Murad’a hem de Meh-
met Süleyman’a Başkan Gökhan Yüksel’in sevgi ve se-
lamlarını ileten Olcay Özgön, kendilerine bir de
Kartal’dan getirdikleri hediyeleri takdim etti.

Mustafa Kemal Atatürk Nazilli Kumaş Fabrika-
sı’nda, işleyen makineleri incelerken yanındaki
heyete bu cümleyi söyler. 

Dönemin sloganı ise, “Dışarıdan aldıklarımızı 
şimdi kendimiz yapıyoruz” olur. 

1915 istatistiklerine göre Osmanlı Devleti’nde 10 
işçiden fazla işçi çalıştıran 282 işyeri bulunuyordu ve
bunların 165-170 kadarı İstanbul ve çevresinde, 60’ı
İzmir’de, geri kalanı Bursa, Manisa, İzmit ve Ada-
na’daydı. Bu 282 sanayi kuruluşundan yüzde 85’i 
yabancıların, yüzde 15’i ise Türklerin elindeydi.

1923 yılında Bursa’da sadece 832 ipek işçisi vardı.
Ülkenin 50 bin ton olan şeker ihtiyacının tamamı dışa-
rıdan karşılanıyordu. Yılda 4 milyon kilo deri ithal 
ediliyor, sanayi işletmelerinin sadece yüzde 4,32’sinde
motor kullanılıyordu.

Sanayileşmenin temelleri İzmir İktisat Kongresi’nde
atıldı.

1’inci Lozan barış görüşmelerinin kesintiye uğradığı
bir dönemde, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş yılından
itibaren ekonomi alanında izleyeceği politikasının belir-
lenmesi amacıyla, 17 Şubat-4 Mart 1923 tarihleri 
arasında İzmir’de “Türkiye İktisat Kongresi” toplandı.
Kongre’ye Türkiye’nin tarım, sanayi, ticaret ve işçi 
sınıfları arasından seçilmiş 1135 temsilci katıldı.

Kongrede şu kararlar alındı. 
1. Sanayinin Korunması
2. Sanayinin Finansmanı
3. Sanayinin Özendirilmesi
4. Sanayicinin Eğitimi 
Alınan kararlar doğrultusunda yapılan çalışmalar

meyvelerini vermeye başladı.   Yoktan var olan Genç
Cumhuriyet, 10 yılda fabrika sayısını 2,5, 15 yılda 
yaklaşık 6 kat artırır.

Sanayi istatistiklerine göre 1923 yılına kadar açılmış
olan ülke genelindeki bütün fabrikaların sayısı 386
iken, 1923-1933 yılları arasında açılan ülke genelinde
sayı bin 87’ye ulaşır.

1927 yılı genel istatistiklerine göre ise, Türkiye’de
65 bin 245 adet büyük, küçük, motorlu-motorsuz sa-
nayi kurumu bulunuyordu 1934-1938 arasında ise açı-
lan fabrikalarla ülke genelindeki fabrika sayısı iki bini
geçti. Fabrika sayıları artarken işsiziz oranı da düşer.
1913 – 1927 yılları arasında işçi sayısı 16 kat artar.

1927 yılında 17 milyon değerinde olan mili sanayi
imalatının toplamı, 1933’te 120 milyon liralık artışla
137 milyona ulaşır. Bu yükseliş, 1933-1938 arasında
da artarak devam etti.

1913’te Osmanlı Devleti sınırları içindeki toplam sa-
nayi işçisi sayısı 16 bin 975’ti. Tarih 1921 yılını göster-
diğinde, yapılan sanayi sayımında, bütün esnaf
dükkânları da dâhil 33 bin 85 kuruluşta 76 bin 216 işçi
olduğu tespit edildi. 1927’de Türkiye Cumhuriyeti’ndeki
işçi sayısı artmış 256 bin 855 olmuştur. 

Atatürk döneminde kurulan fabrikalar sayesinde,
1929-1938 yılları arasında ağır sanayi üretimi yüzde
152, toplam sanayi üretimi yüzde 80 arttı.

Kömürde yüzde 100, kromda yüzde 600, diğer ma-
denlerde yüzde 200 yükselme yaşanırken, demir üretimi
0’dan 180 bin tona ulaşmış ve şeker üretimi 200 misli
arttı. 

1926’da başlayan şeker üretimi, 1927-1930 
arasında 5 bin 162 tondan 95 bin 192 tona çıktı.

Tekstil sanayi, ülkenin tekstil ihtiyacının yüzde 80’ini
karşılar duruma geldi. Tekstil ürünleri ithalatı 1927 yı-
lında 51 milyon Türk lirasıyken, bu rakam 1939’da 11
milyon 900 bin Türk lirasına düştü. 

1924-1929 arasında pamuk ürünleri üretimi 70 ton-
dan, 3 bin 773 tona, yün 400 tondan 763 tona, ipek 2
tondan 31 tona ulaştı.

Yokluk içinde bunları başarmış ülkeyiz. Dış güçlere
boyun eğmedikçe, onlara bağımlı kalmadıkça yine ba-
şarırız. İçerden ve dışardan yıkma gayreti içinde
olanlar buna engel olamayacaklar.   

Daha da güçlü olmamızın reçetesini yıllar önce 
Atatürk şu sözlerinle vermiştir. 

“Küçük esnafa ve büyük sanayi erbabına muhtaç ol-
dukları kredileri kolayca ve ucuzca verecek bir teşekkül
vücuda getirmek ve kredinin, normal şartlar altında,
ucuzlatılmasına çalışmak da çok lâzımdır.”

Binlerce işsiz, bir o kadar üniversite mezunumuz var.
Ancak gençler, “burada kendimi geliştiremeyeceğim.
Bu imkânlarla bu ülkede yaşamak zor” diyerek yurt 
dışına gitmek istiyorlar. 

Gençler için istihdam açılsın, düşük faizle kredi, ta-
rıma ise destek verilsin. Yeni fabrikalar kurulsun. Genç-
lerimiz vatanında kalsın, bayrağımız altında hünerlerini
göstersinler. 

İmkân verildiğinde gençlerimizin neler yapabilecek-
lerini biliyoruz. İşte o zaman saman da iğne de ithal
etmez, düşman çatlatırız.

“Türk, Öğün, Çalış, Güven” diyen neslin evlatları
olarak,

Atatürk gibi aynı musikiyi dinlemek istiyoruz.  
İstatistik Kaynaklar: *1923-1938 Döneminde 

Türkiye’nin Sanayi Politikası / Yrd. Doç. Dr. Yaşar
Semiz * Güncel Meydan / Tarihçi-yazar Sinan Meydan

Kartal Belediyesi, kardeş kentler
ile olan dostluk bağını güçlendir-

mek ve karşılıklı iletişimi üst 
seviyede tutmak amacı ile ziyaret-
lerine devam ediyor. Kartal Bele-

diyesi Meclis Üyesi Olcay Özgön
de Kartal Belediye Başkanı 

Gökhan Yüksel’i temsilen gittiği 
Bulgaristan’ın Kırcaali ilinde bir

dizi ziyaretler gerçekleştirdi

Kartal kardeşini ziyaret etti

Özyurtlar Holding Ege bölgesinde ve Karadeniz’de birçok noktada
yaşanan felaketlere duyarsız kalmayarak yardım ve destek olmak
için harekete geçti. Sosyal projeleri ile adından sıklıkla bahsedilen
Özyurt Holding mağdur olan vatandaşlar için kollarını sıvadı

Ö zyurtlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı
Tamer Özyurt'un talimatları doğrultusunda böl-
geyi analiz eden holding ekipleri "Hep birlikte

İyileşeceğiz" sloganı ile çalışmalara başladı.  Felaketinin
yaşandığı her bölgeye insani ve sosyal sorumluluk an-
layışı ile ne gerekiyorsa yapılacak. Özyurtlar Holding
tarafından konu ile ilgili şu açıklama yapıldı; "Özyurtlar
Holding olarak ülkemizde meydana gelen ve bizleri de-
rinden etkileyen yangın ve sel felaketlerinin büyük
üzüntüsünü yaşıyor ve bu acıyı bölge halkı ile birlikte
paylaşıyoruz.  İçinde bulunduğumuz bu kötü günlerin
en kısa sürede son bulmasını diliyor, yangın ve sel fela-
ketinde zarar gören tüm vatandaşlarımıza geçmiş
olsun dileklerimizi iletiyoruz.  Türkiye genelinde konut
alanında  birçok projeye imza atan ve güvenilirliğini ile
bilinen  Özyurtlar Holding, ülkemizde yaşanan bu tip
felaketler de Türkiye’nin önde gelen firması olarak ya-
pılacak olan insanı ve vicdani destek birçok kesime
örnek teşkil edecektir. 

Bu durumu öylece bakıp izleyemeyiz !

Orman yangınlarıyla başlayan felaketlerin devamı Ka-
radeniz’de yaşanan sel felaketleri derinden üzmüştür.

Türkiye'nin ve bölge halkının ayrıca doğal yaşam alan-
ları yok olan hayvanların çığlığını duymamak bizim in-
sanlığımıza  sığacak bir durum değildir. Bu durumu
öylece bakıp izleyemeyiz. Çünkü bu ormanlarda tek bir
ağaca, tek bir fidana, bir santim yeşil alana karşı
sorumluluğumuz var. Sel felaketinde yiten
can’larımıza yıllardır büyüdükleri evlerinin
yok olması elbette ki biz insanoğlunun
asli görevidir. Bizden sonraki nesillere
çocuklarımıza, gençlerimize her
zaman bu düşünceyi aşılamalıyız.
Türkiye’nin neresinde olursa olsun
Özyurtlar Holding olarak her
türlü yardım ve  desteği esirge-
meden yerine getireceğiz.
Yanan ağaçlarımızın yerine
yenilerini dikerek biraz
olsun yaraları sarmaya ça-
lışacağız. Karadeniz’de
yaşanan felaket içinde
gerekli tüm ihtiyaç
desteğini sağlamayı
sürdüreceğiz" 

OZYURTLAR HOLDING
YARA SARACAK

Esenyurt vefa gösterdi
Esenyurt Belediyesi, Muharrem Ayı dolayısıyla
engelli ile 65 yaş ve üzeri vatandaşlara aşure ik-
ramında bulundu. Esenyurt Belediyesi Sosyal
Yardım İşleri Müdürlüğü, Muharrem Ayı ne-
deniyle ilçede yaşayan ihtiyaç sahibi engelli ile
65 yaş ve üzeri vatandaşlara aşure dağıttı. Va-
tandaşları evlerinde ziyaret eden ekipler, gün-
lük sıcak yemek dağıtımının yanında aşure

ikramında da bulundu. Muharrem Ayı’nda en-
gelli ile 65 yaş ve üzeri vatandaşları unutma-
dıklarını söyleyen Esenyurt Belediyesi Sosyal
Yardım İşleri Müdürlüğü Şefi Canan Düzcü,
“Müdürlük olarak, günlük sıcak yemek dağı-
tımı yaptığımız vatandaşlarımızın adreslerine
giderek aşurelerimizi ikram ettik. Sosyal yar-
dımlarımız artarak devam edecek” dedi.

Özyurtlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Özyurt
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Patronlar Dünyası'nın ha-
berine göre, mal varlığı 1.9 Tril-
yon ABD doları bulan

Citigroup Birleşik Bankalar A.Ş. çok konu-
şulacak dolar ve altın analizinde bulundu.
Ekonomist Evren Devrim Zelyut Citigro-
up’un dolar ve altın fiyatlarıyla ilgili açıkla-
masını kendi kanalında değerlendirdi.ABD
Merkez Bankası’nın tahvil alımıyla ilgili
düşünceleri Fed Başkanları’nın açıklama-
larıyla netlik kazanmaya devam ettikçe
dünyaca ünlü finans şirketleri değişen pi-
yasa şartları dahilinde dolar ve altın fiyatı
beklentilerini yeniliyorlar. Dünya üzerinde
120.318 Milyar ABD Doları cirosu bulu-
nan ve Forbes Global 2000'ne göre dünya-
nın en büyük şirketi olarak değerlendirilen
Citigroup’un dolar ve altın raporunu Yeni-
çağ gazetesi ekonomi yazarı Evren Devrim

Zelyut yorumladı.

Dolar çıkacak altın düşecek

Citigroup’un ABD Baş Hisse Senedi Stra-
tejisti Tobias Levkovich’in yatırımcılara
gönderdiği notu konuşmasında değerlen-
diren Evren Devrim Zelyut, raporda kı-
saca dolarda ve altın fiyatında daha fazla
oynaklığa hazır olun uyarısında bulunul-
duğunu öne sürdü.
Raporda geçen “ Tahvil piyasası Fed’in
varlık alımı azaltımı, yüksek vergi ihtimali
ve kalıcı enflasyona tepki vermek zorunda.
Bu faktörlerin eylül ayı civarında bir araya
gelip sert bir oynaklık meydana getirece-
ğini öngörüyoruz” ifadeleri bir kez de ta-
kipçileriyle paylaşan ekonomist Zelyut
“Fed eylül ayına doğru zaten geçen top-
lantıda her ay 120 milyar dolarlık piyasaya

sundukları parayı azaltmayı konuşmuş-
lardı. Eylül gibi bu işin zamanı ve takvimi
belli olduğu zaman dönüp bu olay faizleri
vuracak. Faizleri vurduğunda faizleri yu-
karı çekilecek ve ABD doları değerlenecek.
Borsalardan da faizleri yukarı çıkması ne-
deniyle çıkışlar gerçekleştirilecek. Bu
durum doları ve borsaları vuracak. Altının
davranış biçimine baktığımız zaman iki
tane önemli faktör var. Levkovich’in tarif

ettiği gibi eylül ayıyla birlikte tahvil alım hı-
zının azaltılması gibi bir durum karşılaş-
mak haliyle altın fiyatlarında da yeni geri
çekilmeleri beraberinde getirecek” anali-
zinde bulundu. Citigroup’un dolar ve altın
analizini iç piyasa koşulları dahilinde de
değerlendiren Zelyut, bu dalgalanmanın
sadece küresel altın ve dolar fiyatlarında
değil Türkiye’de de etkisinin büyük olaca-
ğını öne sürdü.

Ekonomist Evren Devrim Zelyut, Citigroup’un
dolar ve altın fiyatlarıyla ilgili açıklamasını
kendi kanalında değerlendirdi. Zelyurt dolar
çıkacak, altın geri çekilecek dedi

6 bin 351
kadrolu işçi
alınacak

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muhar-
rem Kasapoğlu, merkez ve taşra teşkilatlarına
549’u erkek, 869’u kadın olmak üzere temizlik

görevlisi, 1227 erkek, 1701 kadın olmak üzere de güven-
lik görevlisi alımı yapılacağını söyledi. Kasapoğlu, ayrıca
1250 antrenör ve 100 spor uzmanı alımını ilan ettiklerini
de hatırlattı.

İşte şartlar

Güvenlik görevlisi olabilmek için başvurunun son günü
(27 Ağustos 2021) itibarıyla geçerlilik süresi bulunan si-
lahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak,
35 yaşından gün almamış olmak (27 Ağustos 1986 ve
sonrası doğumlu olanlar) gerekiyor. Temizlik görevlisi
alımında ise üst yaş sınırı bulunmuyor. 15 Eylül’de kura
çekimi yapılacak. DSİ’nin taşra teşkilatında istihdam
edilmek üzere alınacak personel, ağır vasıta hizmetleri
için şoför, ambar işçisi, akaryakıtçı, sondaj işçisi, usta,
kompresör operatörü, vinç operatörü, laborant, topo-
ğraf, hidrolog, aşçı, teknisyen ve bekçi gibi kadrolarda
görev yapacak. Her aday bir meslek koluna başvuruda
bulunabiliyor. Başvuru için 18 yaşını doldurma ve asker-
liğini yapma şartı var.

Kura çekimi 6 Eylül’de

Sınava katılacakların tespitine yönelik noter huzurundaki
kura çekimi; açık iş sayısının dört katı asil ve aynı sayıda
yedek olacak şekilde 6 Eylül 2021, saat 10.00’da DSİ
bölge müdürlüklerinde yapılacak. Kurada belirlenen
adaylar, daha sonra bölge müdürlükleri internet sitesinde
ilan edilecek. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacak. Ya-
zılı, sözlü, uygulamalı sınavlardan en az 60 puan alma
şartı bulunuyor. İşe alımdan sonra 4 ay deneme 
süresi var

Gençlik ve Spor Bakanlığı’na 4 bin 346
ve Devlet Su İşleri (DSİ) Genel
Müdürlüğü’ne ise 2 bin 5 olmak üzere
toplam 6 bin 351 kadrolu işçi alınacak.
Başvurular İşkur üzerinden yapılacak.
Son başvuru tarihi 27 Ağustos

Altın ve dolara yatırım yapanlar dikkat

Ölümü gÖsterip sıtmaYa

razı ettıler
Hükümetin açıkladığı memur zamlarını eleştiren CHP
Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, “Verilen zam

oranlarını bir lütuf olarak gösterilmekte, memurlara her
daim ölümü gösterip, sıtmaya zorunlu olarak razı

olmaları istenmektedir” ifadelerini kullandı

C HP Genel Başkan Yardımcısı
Veli Ağbaba, hükümetin 2022 
yılı için yüzde 5 artı 7 ve 2023

için açıklanan yüzde 8 artı 6 oranında 
verilen zamlara dair değerlendirmelerde
bulundu.
Ağbaba, ''Yapılan açıklamalarda çalışan-
ların enflasyona ezdirilmediği açıklan-
makta. Sormak isteriz, acaba emekçiler
ve emekliler hangi enflasyona ezdiril-
medi? Merkez Bankası Başkanının dahi
gerçeklikten uzak dediği TÜİK'in adrese
teslim enflasyon verilerine mi, yoksa
emekçinin mutfağında hissettiği yüzde
40'ı bulan gerçek enflasyona mı ezdiril-
medi?” sorularını sordu.

Başkanlık sistemi 
yoksulluk getirdi 

Verilen zamların yeni yılda emek-
çinin cebine girmeden eriyece-
ğini belirten Ağbaba, bunun
sebeplerini şöyle açıkladı:
2018 yılından beri söz veri-
len 3600 Ek gösterge ise
yine vaat olarak yılso-
nuna bırakıldı. Başkan-
lık sistemi emekçilere
yoksulluktan başka
bir şey getirmedi.
Çalışma Bakanı
yaptığı açıkla-
mada Türki-
ye'nin
ekonomik
olarak bü-
yüdüğün-
den ve
başkan-
lık sis-

teminin avantajlarından bahsetti. Lakin
karşımızda duran gerçeklik bunun tam
tersini söylemektedir. Başkanlık sistemi
ile sözde şahlanış dönemine geçip, cihan
devleti olacağımız yönünde iddia da bu-
lunulmasına rağmen; bu sistemde geçen
38 aylık sürenin 36 ayında enflasyon tek
haneleri görmedi. 2018 yılında, 24 Hazi-
ran seçimlerinin yapıldığı tarihlerde milli
gelirimiz 10 bin 757 dolar iken şimdi milli
gelirimiz 8 bin 713 dolara geriledi. Başta
emekçiler olmak üzere hepimiz bu sis-
temde en az 2 bin 44 dolar fakirleştik.”
Dedi.

Mutfak enflasyonu yüzde kırk

Ekmeğe gelen zamları hatırlatan Ağbaba
şöyle devam etti: “Ekmeğin bile fiyatı
dahi son bir yılda yüzde 23 oranında
arttı. Yoksulluk sınırı son bir yılda en az
1619 TL arttı. TÜİK'in adrese teslim en-
flasyon verilerinin aksine çalışanların
mutfağındaki enflasyon yüzde 40'lara
dayandı. Merkez Bankası Başkanı dahi
geçtiğimiz haftalarda piyasada yer alan
gerçek enflasyonun, resmi enflasyon ile
uyuşmadığını açıkladı. Böylesine bir du-
rumda verilen zamların yeterli olmaya-
cağı, yeni yılda da emekçinin cebine
girmeden eriyeceğini belirtmek isteriz. Kı-
sacası gelecek iki yıl için belirlenen zam
oranları, memurun ve emeklinin kaybını
karşılamaktan uzaktır. 

Bu zam refah değil 
yoksukluk getirir 

Bu zam oranlarının kamu emekçisine
refah yerine yine yoksulluk getireceğini
savunan Ağbaba, “Adil bir toplu söz-
leşme için grev hakkı şarttır. Memurları-
mıza grevli toplu sözleşme hakkının
tanınmaması, toplu pazarlık sürecinin
doğasına aykırıdır. Bu durum, memurla-
rımızın eşit ve demokratik toplu sözleşme
görüşmesi yapmasında en büyük engel-
dir” dedi.

Lütuf gösteriyorlar

Ağbaba son olarak “Hükümetin me-
murlara bu hakkı tanımayarak kendi
belirlediği zam oranlarını adeta mil-
yonlarca kamu emekçisine ve emek-
lisine zorla dayattığını belirten
Ağbaba, “Verilen zam oranlarını
bir lütuf olarak gösterilmekte,
memurlara her daim ölümü
gösterip, sıtmaya zorunlu ola-
rak razı olmaları istenmekte-
dir. Tüm sendikaların eşit
katılımı sağlanmadan,
grev hakkının bir hak
olarak tanınmadığı sü-
rece, kamu emekçileri
ve emeklileri için ger-
çek bir toplu söz-
leşme sürecinden
bahsetmemiz
asla mümkün
olmayacaktır”
diye konuştu.

Yayıncılık sektöründe
konkordato oYunu
Sektöre kısa süre önce girip çok ucuza hatta maliyetinin altında fiyatlara 
satış yaparak büyüme yoluna giren Kitapsec, konkordato ilan etti ve şirkete
kayyum atandı. Mahkeme kararı ile şirketin borçları bir yıl ötelenirken, 
sektörde faaliyet gösteren pek çok firmanın zor günler geçirdiği belirtiliyor

Pandemi ile birlikte insanların
evlerine kapanmasıyla kitap
satışları arttı. Özellikle internet

üzerinden yapılan satışlar katlanarak bü-
yüdü. ancak bu durumu kötü amaçla kulla-
nan bazı şirketler de ortaya çıktı.
maliyetinin oldukça altında fiyatla, hatta
zararına kitap satan kitapsec.com bu sü-
reçte hızla büyüdü. istanbul'da ünlü bir
aVm'de onlarca çalışanıyla birlikte lüks bir
ofis açan, televizyon kanallarına ve yazılı
basına reklam veren bu şirket, ödemele-
rini yapmayarak konkordato ilan etti.
Ödenmemiş çekler nedeniyle bu şirketle iş
yapan firmaların da zor durumda kaldığı
öne sürüldü. Sektör yetkililerinin ortaya at-
tığı iddialara göre, firma sürdürülmesi im-

kansız olan bu satış yöntemini bilerek
yaptı ve en başından beri konkordatoya
gitmeyi planladı. Sonuçta çok sayıda ya-
yınevinden kargo şirketlerine kadar öden-
memiş milyonlarca liralık borç kaldı.

1 yıl ödemeyecekler

ankara Batı asliye Ticaret mahkemesi'nin
2019/407 esas no'lu kararına göre, alacak-
lılar en az 1 yıl bekleyecekler. alınan ka-
rarda şu ifadelere yer verildi: “davacının
rehinli alacaklara ilişkin konkordato projesi-
nin tasdik talebinin reddine, davacının adi
alacaklara ilişkin konkordato projesinin tas-
dik talebinin kabulüne, ankara Ticaret Sicil
memurluğu'nun 350107 sicil no'sunda ka-
yıtlı olan Kitapseç Yayıncılık elektronik nak-

liye makina inşaat Taah-
hüt Sanayi ve Ticaret Limi-
ted Şirketi'nin konkordato
tasdik projesi kapsamında
kalan tüm borçlarının
%100'ünün tasdik karar tarihin-
den itibaren 12 ay ödemesiz, izle-
yen yıllarda aylık dönemlerde 30
Temmuz 2022 tarihinde ilk taksit
ödenmek suretiyle 36 eşit taksitte da-
vacı tarafından alacaklılara ödenmesine
karar verildiği ilanen tebliğ olunur.”

Kayyum atandı

mahkemenin aldığı konkordato kararı, 14
Temmuz 2021 tarihinde sona erdi. ancak
mahkeme, konkordato döneminde alınan
kararların işlemesi ve şirketin faaliyetlerinin
gözetimi için, aynı tarihten itibaren kayyum
atanmasına karar verdi. Kayyum olarak
mali müşavir Selim Sami Terzi atandı.
Kayyum tarafından borçlunun işletmesi-
nin durumu ve proje uyarınca borçlarını
ödeme kabiliyetini muhafaza edip et-
mediği konusunda mahkemeye 2
ayda bir rapor sunulacak.

Zararına satışla büyüme

Pandemi döneminde yayınladığı
reklamlarla adını duyuran kitap-
sec.com, ankara merkezli bir
şirket olarak faaliyetlerini sür-
dürüyor. Kısa süre öncesine
kadar ankara'da küçük bir
büroda ders kitapları ya-
yımlayan şirketin bir anda
büyük bir satış platfor-
muna dönüşmesi, soru
işaretlerini de berabe-
rinde getirdi.

Rant amaçlı
kullanıldı

Firmaları ayakta
tutmak üzere
tasarlanan 

kon-
kordato
sistemini
rant
amaçlı kul-
landığı öne
sürülen şirke-
tin, ücretsiz ve
ucuz kargo fiyat-
larıyla da piyasada
haksız rekabet ya-
rattığı belirtiliyor. Fir-
manın konkordato
şemsiyesi altına sakla-
narak borçlarını ödemedi-
ğini ve halen binlerce kitap
satmaya devam ettiğini söy-
leyen sektör temsilcileri, bu
yöntemi kullanarak kitapsec'in
büyümeye devam ettiğini kaydet-
tiler. Bununla birlikte konkordato
sayesinde büyümesini katlayan fir-
manın, sektörün büyük 2 şirketiyle
satış için görüşmeler yürüttüğü, bu sa-
tıştan da büyük kâr elde etmeyi planla-
dığı dile getirildi.



T arım kenti Silivri’de festival heyecanı
devam ediyor. Silivri Belediyesi, Batı Kara-
deniz illerinde yaşanan sel felaketleri nede-

niyle eğlence ve konser programlarını iptal ettiği
10. Kadıköy Karpuz Festivali’ni yarışma forma-
tında düzenledi. Kadıköy’ün doğal iklim koşulları
ile sulama yapılmadan yetiştirilen lezzetli karpuz-
ları ‘En İyi Karpuz’ yarışmasında kıyasıya rekabet
etti. Ziraat mühendislerinden oluşan jüri üyelerinin
değerlendirmelerinin ardından yarışmanın birincisi
Mehmet Efe Yalın tam altın, ikincisi Nihat Erol
yarım altın, üçüncüsü Cem Öztunç ise çeyrek altın
ile ödüllendirildi. Ayrıca dereceye giren yarışmacı-
lar Özel Yaşam Tıp Merkezinden check-up ve Si-
livri Ziraat Odasından para ödülü de kazandı.
Yarışmanın birincisine ödülü Silivri Belediye Baş-
kanı Volkan Yılmaz, ikincisine Silivri Belediye
Meclis Üyesi Erdoğan Gökalp Kalaycı, üçüncü-
süne ise Silivri Belediye Meclis Üyesi Salim Çav-
dar tarafından takdim edildi. İlk hasadı yapan
Hulusi Çakmak da kazandığı altın ödü-
lünü Başkan Yılmaz’ın elinden aldı.
Festival ayrıca çocukların karpuz
yeme yarışmasına da sahne oldu.
Yarışmanın birincisi Orçun
Oğuz, ikincisi Doruk Kaya,
üçüncüsü Osman Karakoç
oldu. Yarışmada dereceye gi-
renler Öz Kırtasiye’den 500 li-
ralık hediye çeki ile
ödüllendirildi. Çocuklara
ödüllerini Silivri Belediye Mec-
lis Üyesi Elif Yılmazer takdim
etti. Festivalde Ahenk Sanat Ku-
lübü ve Beydans Halk Dansları
Topluluğu, yöresel dans perfor-
mansları ile büyük beğeni top-
ladı. Karpuz festivaline katılan
tüm vatandaşlara karpuz, peynir
ve köy ekmeği ikram edildi.

Ürünleri üreticiden alın

Festivaldeki konuşmasında üre-
tici ile tüketici arasındaki bağın
ekonomi için önemine vurgu
yapan Başkan Yılmaz, “Bugün
İstanbul’un hatta Türkiye’nin en lezzetli karpuzu-
nun yetiştiği Kadıköy’deyiz. 10. Kadıköy Karpuz
Festivali’nde sizlerle bir arada olmaktan dolayı
büyük mutluluk duyuyorum. Daha önce Değir-
menköy’de Domates Festivali’ni gerçekleştirdik.
Ondan önce Selimpaşa Topatan Kavunu ve
Bamya Festivali’ni ve Ortaköy Börek Festivali’ni
gerçekleştirdik. Ben buradan Silivri’de restoran, ka-
feterya, market işleten yani ilçemizde esnaflık
yapan vatandaşlarımıza seslenmek istiyorum:
Ürünlerinizi halden değil Silivri’deki üreticilerimiz-
den alın. Böylece hem ilçemizin ekonomisi gelişe-
cek hem de aldığınız ürünler daha kaliteli ve daha
uygun fiyatlı olacak.” dedi.

Silivri'de ayrı gayrı yoktur

Silivri Belediyesinin yaptığı tarımsal üretim faali-
yetleri ve üreticilere yapılan destekler hakkında bilgi
veren Başkan Volkan Yılmaz, “Bu yıl 2 bin 500
dönüm arazimizde tarımsal faaliyet yapıyoruz. Bu
arazilerin bin dönümüne arpa, 500 dönümüne
buğday, 500 dönümüne ayçiçek, 75 dönümüne si-
lajlık mısır ektik. Yaklaşık 500 dönüm arazimizi de
kadın ve genç çiftçilerimiz başta olmak üzere ta-
rımsal üretim yapmaları şartıyla çiftçilerimize üçer
beşer dönüm bedelsiz olarak kiraladık. Yaptığımız
arpa ekiminden elde ettiğimiz 400 ton tohumluk

arpayı 200 kilo-
luk dilimler ha-
linde 2 bin
çiftçiye dağıttık.
Arpa ve buğday
ekiminden elde

ettiğimiz 50 bin
balya samanı dar
gelirli hayvancıları-
mıza dağıtıyoruz.
Ayçiçek ekiminden
elde edeceğimiz 50
bin litre ayçiçek ya-
ğını beş kiloluk te-
nekeler halinde 10
bin ihtiyaç sahibi
aileye ulaştıracağız.
Yaptığımız mısır
ekiminden elde
edeceğimiz 500 ton
silajlık mısırı da

500 kiloluk dilimler halinde bin hayvancımıza kaba
yem ihtiyaçlarına destek olmak amacıyla hibe ede-
ceğiz. Biz bu çalışmalarımızı vatandaşlarımıza
öncü olabilmek, onlara bir soluk, bir nefes olabil-
mek adına yapıyoruz. Üstelik desteklerimizi hiçbir
ayrım yapmadan, üreten herkese, talep eden her-
kese eşit bir şekilde veriyoruz. Çünkü Silivri’de
ayrım yok, gayrım yok, Silivri’de kutuplaşma yok.
Silivri’de farklı yönler törpülenmiyor. Silivri’de
ortak paydalarımızı artırıyoruz. Silivri Belediyesi
bu projeleriyle Türkiye’de birçok belediyeye örnek
oluyor. Bununla ne kadar övünsek azdır. Bu yap-
tıklarımızla yetinmeyeceğiz ve hep bir adım daha
ileriye, çıtayı bir adım daha yukarıya, ufuk çizgi-
mizi biraz daha ileriye koyarak üretmeye ve çok ça-
lışmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.

Su fiyatı değişmemeli

TBMM’den geçen Kırsal Mahalle Yasası’nın köy-
lüler için birçok avantajı bulunduğuna dikkat çeken
Başkan Yılmaz, “Yaklaşık 1,5 yıl önce MHP
Grubu olarak İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB)
Meclisinde; İstanbul’da bulunan 33 köyün biten
indirimli su tarife sürelerinin uzatılmasıyla ilgili bir
teklif verdik. Etiler’de, Bakırköy’de havuzu doldu-
ran su ile Kadıköy’de hayvanı sulayan, marulu su-
layan su aynı olamaz dedik. Teklifimiz oy birliği ile

kabul edilmesine rağmen İBB yönetimi zimmet
çıkar düşüncesiyle TBMM tarafından bir düzen-
leme çıkarılmaz ise bunu yapamayacaklarını be-
lirtti. Daha sonra Cumhur İttifakının milletvekilleri
ile yaptığımız görüşmeler neticesinde TBMM’de
köylünün köy tüzel kişiliğindeki haklarının birço-
ğunun iade edildiği bir Kırsal Mahalle Yasası çıka-
rıldı. 2022 yılının Ocak ayında yürürlüğe girecek
yasaya göre köylerimiz emlak ve çöp vergisinden
muaf olacak. Su tarifeleri indirimli olacak. Köyler-
deki kasabımız, marketimiz basit usulde defter tu-
tabilecek. Köyde yaşayan vatandaşlar imar ve
ruhsat harcından muaf olacak. Biz bu yasanın yü-
rürlüğe girmesine 9 ay kala belediye meclis üyeleri-
mizin oy birliği ile Silivri’nin köylerinde yapılacak
inşaatlardan ruhsat harcı almamayı kararlaştırdık.
Şu an oğlunuza ya da kızınıza bir ev yapmak iste-
diğinizde sizden bir kuruş ruhsat harcı almıyoruz.
Yani Silivri Belediyesi olarak yasanın yürürlüğe gir-
mesini beklemeden köylüye, çiftçiye destek ver-
meye devam ettik. Merak etmeyin biz hep sizin
yanınızda olmaya ve sizlerle beraber yürümeye
devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Hayvanları ucuza satmayacaksınız

Silivri’de yapılacak İstanbul’un ilk ve tek hayvan
satış pazarı hakkında bilgi veren Başkan Volkan
Yılmaz, “Silivri Belediyesi olarak; İstanbul’daki ilk
ve tek hayvan satış pazarını hayata geçireceğimizin
müjdesini vermek istiyorum. Üretici ile tüketici el
ele tutuşacak ve pazarlığını orada yapacak. Aracı
olmayacak. Bu pazar sayesinde üreticilerimiz hay-
vanını ucuza satmak zorunda kalmayacak ve de-
ğerinde satacak. Ayrıca mezbaha konusunda da
ilçemizin ciddi sıkıntıları bulunuyor. Önümüzdeki
günlerde Silivri Belediyesi olarak İstanbul Büyük-
şehir Belediyesine hayvan satış pazarımızın ya-
nında bir mezbahayı açıp işletmeyi teklif edeceğiz.
Görevi bize devrederlerse Silivri’de bir mezbahayı
da hizmete sunmuş olacağız. Şimdiden hayırlı
uğurlu olsun.” dedi.
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KARPUZUN IYISI
SILIVRI’DEN CIKAR
Silivri Belediyesi tarafından düzenlenen Kadıköy Karpuz Festivali bu yıl yarışma formatında
gerçekleştirildi. Düzenlenen ‘En İyi Karpuz’ yarışması ile bölgenin en iyi karpuzları belirlendi

Festivale; Silivri Belediye Başkanı Volkan
Yılmaz, siyasi parti temsilcileri, belediye mec-
lis üyeleri, muhtarlar, STK Temsilcileri, basın
mensupları ve vatandaşlar katıldı. Festival
yarışmacıların ödüllerinin almalarının ar-

dından yapılan toplu fotoğraf çekimi-
nin ardından sona erdi.

Festival 
renkli geçti

Birbirinden güzel
programlar olacak
Silivri Belediyesi 59. Yoğurt Festivali, 28 Ağustos 2021 Cumartesi günü saat
19.30’da yapılacak renkli açılış korteji ile başlıyor. Üç gün sürecek festivalde
ünlü sanatçılar Hadise, Koray Avcı ve Turgay Başyayla sahne alacak

Silivri Belediyesi tarafın-
dan 59 yıldır sürdürülen ge-
leneksel Yoğurt Festivali bu

yıl da eğlenceli ve renkli etkinlik prog-
ramı ile dopdolu geçecek. Yoğurt Festi-
vali kapsamında; ödüllü turnuvalar,
geleneksel yoğurt mayalama ve yoğurt
yeme yarışması, karaoke yarışması,
çocuk şenliği, ödüllü spor aktiviteleri,
sergiler ve yöresel halk oyunları gösteri-
leri düzenlenecek. 
Festivalin sahne programlarında ise
ünlü sanatçılar Hadise, Koray Avcı ve
Turgay Başyayla Silivrililer ile buluşa-
cak. Ayrıca festivalin son gününe denk
gelen 30 Ağustos Zafer Bayramında
‘Zafer Yürüyüşü’’ düzenlenecek. Festi-
val kapsamında gerçekleştirilecek 16.
Yenici Mehmet Yağlı Güreşleri’nde ise
aralarında 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı
Güreşlerinin bu yılki altın kemer sahibi
Ali Gürbüz, Recep Kara ve Şaban 
Yılmaz’ın da yer aldığı 24 başpehlivan
ve yaklaşık 350 sporcu er meydanına 
çıkacak. 

Kortej başlayacak

59. Yoğurt Festivali 28 Ağustos 2021
Cumartesi günü saat 19.30’da belediye
binası önünden hareket edecek rengâ-
renk açılış korteji ile başlayacak. Toplam
üç gün sürecek festival ile Silivrililer eğ-
lencenin tadını çıkaracak. Festivallerin
ilçenin tanıtımı için oldukça önemli ol-
duğunu vurgulayan Silivri Belediye Baş-
kanı Volkan Yılmaz, “Şehrimizin
tanıtımı; örf, adet ve geleneklerimizin
yaşatılması ve yöresel ürünlerimizin
tüm Türkiye hatta dünya ile paylaşıl-
ması noktasında festivaller çok önemli
bir yer tutmaktadır. Bu yıl 59.’sunu dü-
zenlediğimiz Yoğurt Festivali’mizi de; il-
çemizi tanıtmak, manevi değerlerimizi
yaşatmak, kentimizin ekonomisine katkı
sağlamak ve sizlerle el ele, gönül gönüle
vermek amacıyla gerçekleştiriyoruz. Bu
vesileyle tüm hemşehrilerimi üç gün sü-
recek Yoğurt Festivali’mize davet ediyor,
en içten sevgi ve saygılarımı sunuyo-
rum.” ifadelerini kullandı.

Beylikdüzü Belediyesi
bugün plaj olarak hizmet
verecek yeni bir tesisin açı-

lışını gerçekleştirecek. Açılışa ilişkin
belediye tarafından yapılan açıkla-
mada şu ifadelere yer verildi; “Beylik-
düzü Belediyesi, Kırlangıç Kumsal
Cafe’yi hizmete açıyor. Beylikdü-

zü’nün altıncı sosyal tesisi olacak
alan; yeme-içme, dinlenme ve plaj
hizmeti verecek. 3 bin 500 m2 üzerine
konumlanan 250 kişi kapasiteli tesisin
açılışını Beylikdüzü Belediye Başkanı
Mehmet Murat Çalık yapacak. Açılış
töreni 25 Ağustos Çarşamba günü
saat 17.00’de gerçekleşecek.”

Beylikdüzü 
plajına kavuşuyor

Tekirdağ
Atatürk’ün
gelişini
unutmadı

ANLAMLI ETKİNLİK

23 Ağustos 1928 tarihinde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün
Tekirdağ’ı ziyaretinin ve Harf İnkılabı’nın 93. yıl dönümü Süleymanpaşa
ilçesindeki 50. Yıl Harf İnkılabı Anıtı’nda düzenlenen törenle kutlandı

AnıtA çelenklerin sunul-
ması, saygı duruşunda bu-
lunulması ve İstiklal

Marşı’nın okunması ile başlayan tö-
rende konuşma yapan Tekirdağ Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Kadir
Albayrak, Harf İnkılabı’nın ülkemizde
kültür alanında hayata geçirilen en
önemli devrimlerden biri olduğunu
belirterek, “23 Ağustos 1928 tarihinde
Tekirdağ’a gelen Ebedi Önderimiz
Mustafa Kemal Atatürk’ün, yeni Türk
alfabesini kamuoyuna tanıtmak için

mavi gözlü kentimizi seçmesi son de-
rece önemli ve anlamlıdır. Yüzünü gü-
neşe dönen, çağdaş ve ilerici Tekirdağ
halkı olarak, kentimizin yeni Türk al-
fabesinin ilk kez uygulanışına ev sa-
hipliği yapmış olmasından dolayı
gurur ve mutluluk duyuyoruz. Bu dü-
şüncelerle Harf İnkılabının uygulanışı-
nın 93. yıl dönümünü kutluyor, bu
büyük devrimin mimarı Büyük Önde-
rimiz Mustafa Kemal Atatürk’ü rah-
met, şükran ve saygıyla anıyorum”
dedi.  İRFAN DEMİR
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Haydarpaşa’dan
tarih fışkırıyor

Haydarpaşa Garı çevresindeki arkeolo-
jik kazı alanında yapılan çalışmalarla or-
taya çıkan, Körler Ülkesi olarak bilinen

Khalkedon antik şehrine ait buluntular, bölgenin
2 bin 500 yıllık tarihini gözler önüne seriyor. Kör-
ler Ülkesi olarak adlandırılan alandaki kazı çalış-
malarında gelinen son durum havadan
görüntülendi. Tarihi Haydarpaşa Garı ve çevre-
sinde Marmaray çalışmaları sırasında tarihi kalın-
tılara rastlanması üzerine Kültür ve Turizm
Bakanlığı adına İstanbul Arkeoloji Müzeleri tara-
fından Mayıs 2018'de başlatılan kazı çalışması,
yaklaşık 3 yıldır büyük bir titizlikle devam ediyor.
Osmanlı, Bizans, Helenistik ve Klasik dönemlere
ait birbirinden farklı tarihi yapıları içerisinde ba-
rındıran alanda yapılan kazı çalışmaları, Anado-
lu'nun köklü tarihine ışık tutuyor. Arkeolog, müze
uzmanı ve işçilerden oluşan 430 kişi tarafından
peronlar, menfez, İbrahimağa ve İbrahimağa ma-
nevra bölgelerini içine alan yaklaşık 350 bin met-
rekare alanda yürütülen çalışmalarda ortaya
çıkan buluntular, tarihi 2 bin 500 yıl önceye uza-
nan Körler Ülkesi olarak bilinen Khalkedon (Ka-
dıköy) antik şehrine ait önemli ipuçları veriyor.
Titizlikle yürütülen kazılarda bugüne kadar Khal-
kedon'a ait mimari kalıntılar, mezarlar, binlerce
obje ve hamam ile 10 bine yakın sikke bulundu.
Yürütülen çalışmalar kapsamında, ortaya çıkan
yapılar gün geçtikçe daha da detaylı şekilde gözler
önüne seriliyor. Haydarpaşa Garı ve çevresinde
yapılan arkeolojik kazı çalışmalarında gelinen son
durum drone ile havadan görüntülendi.

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de        Basın: (1436247)

KARA YOLU İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR ESENYURT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Esenyurt İlçesi Muhtelif Cadde ve Sokaklarda Parke Yol, Asfalt, Asfalt Yama ve Bakım Onarım ve
Kışla Mücadele İşlerinin Yapımı yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre
açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası :2021/494549
1-İdarenin
a)Adresi :ZAFER MAH. DOGAN ARASLI BULV. BELEDIYE BINASI 

NO:79 34510 ESENYURT/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası :4440411 - 2126220399
c) Elektronik Posta Adresi :info@esenyurt.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı :Yapım İşi, 20000 m² Parke Yol ve Kaldırım Kaplama, 

2000 m² Beton Kaldırım, 102000 ton Asfalt Yol ve Tamir ile 
Muhtelif Bakım, Onarım, Yağmursuyu Hattı ve 15 Adet Kar 
Küreme Aracı İle Kışla Mücadele İşlerinin Yapılması
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde 
bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer :Esenyurt İlçe Sınırları
c) İşe başlama tarihi :Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde

yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi :Yer tesliminden itibaren 360 (ÜçyüzAltmış) takvim günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :Zafer Mahallesi, Doğan Araslı Blv. No:79, 34510 Esenyurt/İstanbul
b) Tarihi ve saati :16.09.2021 - 10:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler,
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi. Tüzel kişi-
lerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisse-
ler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. EKAP’a kayıtlı olmayan yabancı istekliler
tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli belgeler sunulur.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine
sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları
veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve
düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:
Teklif edilen bedelin % 10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki
kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren
banka referans mektubu,
Bu kriterler, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak su-
retiyle de sağlanabilir.
4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri;
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bi-
lançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya
bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek
üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak
düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç
kriter birlikte aranır.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini suna-
bilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin
sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;
a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,
b) Yapım işleri cirosunu gösteren belgeler,
İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, yapım işleri cirosunun ise teklif edilen bedelin % 15 inden
az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli
yeterli kabul edilecektir.
Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan
başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunu-
lan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin %
80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve
mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde yer alan (A)V.Grup:Karayolu İşleri (Altyapı+Üst yapı) İşler
benzer iş olarak kabul edilecektir. 
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisi
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
A. Değerlendirme “teklif fiyatı” ile “kalite ve teknik değer nitelik” olmak üzere iki kısımda yapılacaktır.
A.1. Teklif fiyatı puanlaması

“Teklif fiyatı puanlaması 60 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren istekliler arasında
teklif edilen en düşük teklif fiyatı sahibi istekli 60 puan alacak olup, diğer isteklilere ait teklif puanları; TP =
(TFmin x 60) / TF formülü ile hesaplanacaktır. Bu formülde;

TP: Teklif puanı,
TFmin: Geçerli teklifler içinden istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı,
TF: İsteklinin teklif fiyatı,
ifade eder.” Şeklinde,

A.2. Kalite ve teknik değer nitelik puanlaması
“Kalite ve teknik değer niteliği puanlaması 40 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren istekli-
lere ait kalite ve teknik değer nitelik puanlamasına konu iş kalemleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
Söz konusu her bir iş kalemi için; istekli tarafından  teklif edilen o iş kalemi tutarının, isteklinin toplam tek-
lif bedeline oranı; aynı iş kalemlerinin yaklaşık maliyetteki bedellerinin toplam yaklaşık maliyete oranının
%70  - %110 aralığında (%70 ve %110 dahil) kalması durumunda her bir iş kalemi için yukarıdaki tabloda
yer alan puanlar verilecektir. İsteklilerin teklifleri %70  - %110 aralığı dışında kalıyorsa iş kalemleri için puan
alamayacaklardır. Kalite ve teknik değer nitelik puanı, her bir iş kalemi için verilen puanların toplamıdır.
Sıra No İş Kalemi / Poz No Puan
1 B.F.44 8
2 B.F.43 7
3 B.F.47 6
4 B.F.45 4
5 B.F.64 2
6 B.F.42 2
7 B.F.60 1
8 B.F.54 1
9 B.F.02 1
10 B.F.65 2
11 B.F.48 1
12 B.F.16 2
13 B.F.40 1
14 B.F.41 1
15 B.F.50 1

Toplam 40
A.3. Toplam puan
Toplam puan, teklif fiyat puanı ile kalite ve teknik değer nitelik puanının toplamıdır.
A.4. Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli
Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli; FDTF = (ETF x 100) / TTP formülü
ile hesaplanacaktır.
Bu formülde;
FDTF: İsteklinin fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli,
ETF: Toplam puanı en yüksek istekliye ait teklif bedeli,
TTP: İsteklinin toplam puanı,
ifade eder. “ şeklinde hesap yöntemi oluşturulmuştur.
B. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif; “Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyat dışı unsurlar dik-
kate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli en düşük olan istekliye ait teklif bedelidir.”
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Esenyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü adresine elden teslim
edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı
sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale ya-
pılan istekliyle 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 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
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İstanbul'da öğrenci evlerinin en fazla olduğu ilçelerden Fatih'te üniversitelerin açılmasına kısa süre kala yüzde 35'e varan oranla zamlandı

K oronavirüs salgını nedeniyle yaklaşım 2 yıl bir-
çok konut boş kalmıştı. Ancak Eylül ayında yüz
yüze eğitime geçilmesi planlanıyor. Bununla

birlikte öğrenciler ev arayışına girdi. İstanbul'da üniversite
öğrencilerinin yoğunluğunun en fazla olduğu ilçelerden
Fatih'te de hareketlilik başladı. Uzaktan eğitim nedeniyle
pandemi dönemini memleketlerinde geçiren öğrenciler
dönüşe başlarken buna yeni kayıt yapacak öğrenciler de
eklenecek. Ancak öğrenciler kiralık ev bulmanın zorluğu-
nun yanı sıra fiyatların yükselmesi nedeniyle zorluk yaşı-
yor. Çünkü ilçede ev kiralarına yüzde 35'e varan zamlar
yapıldı.

Evler hiç boşalmıyor

YKS sonuçlarının 4 Ağustos'ta açıklanmasıyla gayrimen-
kul piyasasında hareketlilik başladığını belirten Emlak
Uzmanı Mehmet Keklik, "Arz talep dengesi bozuldu.
Daire yok. 16 yıllık emlakçıyım bu kadar dairenin azaldı-
ğını ilk defa gördüm. Normalde 20-25 kiralığım olurdu.
Şu anda 5 tane, 4 tane, 3 tane oluyor. Şimdi öğrenciler de
eskiden rahatlıkla seçebiliyorlardı daireleri. Şimdi öyle
seçme hakları da kalmadı. Bulduğu daireye ucuz pahalı
farketmez hemen tutuyorlar. Fiyatlar kesinlikle yüzde 35

arttı bu civarda. Anadolu'dan gelen öğrencilere tabii ki bu
fiyatlar çok yüksek geliyor ama yapacak bir şey yok. Bu-
rası tıp fakültesine hitap ediyor. Tıp fakültesi öğrencileri
de yurtlardan daha evleri tercih ediyorlar. Bir artı bir dai-
releri ben 3 bin liraya verdim, sıradan bir daireydi. Öğ-
renciler tutuyorlar mecburlar çünkü başka seçenekleri
yok. Şimdi fiyatlar pandemiden önce tabii ki düşüktü.
Örnek vereyim üç artı bir 2 bin 200 liraydı şimdi 3 bin ve
4 bin arasına çıktı çünkü ev yok evler boşalmıyor. Evleri
boşaltmıyorlar. Boşaltmadığı zaman da işte karaborsa
gibi çocuklar bulduğu evlere mecburen tutuyorlar" dedi

Kiralar yüzde 35 zamlandı

25 yıldır Koca Mustafa Paşa'da emlakçılık yapan İbra-
him Şahin, elinde çok az sayıda daire kaldığını belirterek,
"Fiyatlarımız son iki yılda yükselişte. Yüzde 35 zam geldi.
Öğrenciler için 2 yıl önce bin 200 lira olan daire bugün 2
bin 500 bandına çıktı. Arz talep nedeniyle ciddi bir yükse-
liş var. Şu an elimde 2 tane kiralık daire var" diye konuştu.
Emlak Uzmanı Dilek Yüksek Girikoğlu de"Okulların açı-
lıyor olması ve bu bölgenin ulaşıma kolay olmasından
dolayı fiyatlarımızda artış oldu. Bir artı bir daireler 2 bin
liradan başlıyor. Ev bulmak çok sıkıntı" dedi. DHA
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20 bin kişiye aşure ikramı
Kağıthane Belediyesi, Muharrem ayı
vesilesiyle geleneksel hale getirdiği
programla bu yıl 20 bin vatandaşa

aşure ikram etti. Kağıthane Meydanı'nda dün
öğlen saatlerinde gerçekleşen programda alanı
dolduran binlerce vatandaşa 'Ay yıldız' ve 'Kalbi-
miz Kağıthane' motifli aşureler dağıtıldı. Progra-
mın ev sahipliğini Kağıthane Belediye Başkanı
Mevlüt Öztekin yaparken Kaymakam Mustafa
Koç, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Fahri Şahin,
Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkan Yardımcıları
Hasan İlhan ve Yüksel Karakaya, AK Parti Ka-
ğıthane İlçe Başkanı Serkan Cantürk, Milliyetçi
Hareket Partisi Kağıthane İlçe Başkanı Nafiz
Küçük, Kağıthane Cem Evi dedeleri, STK tem-
silcileri ve vatandaşlar katıldı. Program, Muhar-
rem Ayı'nın tüm İslam alemine ve insanlığa
hayırlar getirmesi için edilen duayla başladı.
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Söz Esenyurtlu’nun

MERDIVEN ALTI
DIYEMEZSINIZ!

K amuda toplu iş söz-
leşmesi görüşmeleri
sonuçlandı. Sağla-

nan anlaşmanın ardından
basın açıklamasında bulu-
nan Çalışma ve Sosyal Gü-
venlik Bakanı Vedat Bilgin,
üye sayısı az ve sözleşmeye
muhalif olduğunu bildiren
sendikaları “Merdiven altı

sendikalar” olarak niteledi. Bakanın açık-
lamalarını ‘talihsiz’ olarak değerlendiren
Sağlık Hizmetleri Sendikası (SAHİM-
SEN) Genel Başkanı Özlem Akarken,
“Sendikalar hak mücadelesinin adıdır.
Hiçbir sendika ‘merdiven altı’ olarak gö-
rülemez. Toplu sözleşmede taraflar emek-
çinin yanında değil, bu görüşmeden çıkan
sonuca muhalefet etmek, haklarımızı sa-
vunmak sendika olmanın gereğidir” ifade-
lerini kullandı. 

Toplantıda neden sustular?

“Kamu emekçileri adına görüşmeleri sür-
düren Memur-Sen ve Kamu-Sen genel
başkanları neden sustu?” diye soran
Özlem Akarken, “Sayın Bakan’ın ifadele-
rine karşı sessiz kalan Memur-Sen Genel
Başkanı Ali Yalçın ve Kamu-Sen Genel
Başkanı Önder Kahveci daha önce red-
dettikleri zam oranına ve seyyanen öde-
melere de sesini çıkarmadı. Basın
toplantısında bir kelime dahi etmediler.
Emekçinin hakkını korumak, sağlıkta ve
diğer tüm alanlarda liyakati öne çıkarmak,
yapılan türlü haksızlığa karşı sesini yük-
seltmek ‘merdiven altı’ sendikacılıksa, biz
gururla ‘merdiven altı’ oluruz. Varsın bizi
küçümsesinler. Emekçi hakkını savunan-
ların tarafında olup büyüyeceğiz” açıkla-
malarında bulundu.

Hangi rakama göre zam yaptınız?

5,5 milyon kamu emekçisinin beklediği

zammı eleştiren SAHİM-SEN Genel Baş-
kanı Özlem Akarken, “Hükümetin ilk tek-
lifin kabul etmeyen Memur-Sen ve
Kamu-Sen, yüzde 1 farkı kabul etti. Gıda
enflasyonu yüzde 40’a yaklaşmışken, 2022
için yüzde 5+7 ve 2023 için yüzde 8+6
zam memurun nesine yetsin? Doğalgaza,
elektriğe ve suya yapılan zamlar ortada.
Kiralar enflasyon ile doğru orantılı olarak
yükseliyor. Vatandaş elini nereye atsa zam
karşısına çıkıyor. Enflasyon karşısında eri-
yoruz. Eriyen sadece maaşlarımız değil,
hayatımız. Hepimiz bir yerlerden kısıyo-
ruz. Enflasyon bu denli yükselmeye

devam eder ve maaşlar aynı oranda art-
mazsa tehlikeli bir tablo karşımıza çıka-
cak” diye konuştu.

Seyyanen zammı neden
savınmadınız?

Memur-Sen ve Kamu-Sen'in talep ettiği
600 TL seyyanen zammın akıbetini eleşti-
ren Akarken, “Sözleşmeden 600 lira sey-
yanen zam yerine, toplu sözleşme
ikramiyesi çıktı. 135 lira olan toplu söz-
leşme ikramiyesi 400 liraya çıkarıldı. Ta-
leplerle hiç alakası olmayan bu teklif
neden kabul edildi?” diye sordu.

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal
Deniz Bozkurt’un başlattığı çalış-
mayla, 2022 bütçe planlamasına ilk

kez vatandaşlar dahil edildi. Esenyurtluların il-
çede yapılması planlanan yatırımlar konu-
sunda söz sahibi olabilmesi için çalışma
başlatan Esenyurt Belediyesi Strateji Geliş-
tirme Müdürlüğü, bu kapsamda oluşturduğu
Katılımcı Bütçe Anketi’nde vatandaşların gö-
rüşlerini almak için meydanlara stantlar
kurdu. Katılımcı ve demokratik bir bütçe oluş-
turmak için ilçeye yapılacak yatırımlarla ilgili
çeşitli başlıklardan oluşan bir anket oluşturan
birim, Esenyurt Cumhuriyet Meydanı, Kıraç
Papatya Caddesi ve Beylikdüzü Metrobüs Du-
rağı Meydanı’na kurduğu stantlarda vatan-
daşların ankete katılmasını sağlayarak
görüşlerini aldı.
Bütçede vatandaş belirleyici

Esenyurt Belediyesi’nin bütçe planını masa
başında değil, sahada vatandaşlarla birlikte
oluşturduğunu söyleyen Strateji Geliştirme
Müdürlüğü AR-GE Sorumlusu Sermir Burkay
Kaya, “2022 Yılı Mali Bütçesi’ni hazırlarken
vatandaşlarımızı, STK’lerı, paydaşlarımızı,
muhtarlarımızı bu sürecin içine dahil ederek
en etkili bir şekilde oluşturma planımız var.
Belediye bütçelerini en etkin şekilde katılımcı
demokrasi anlayışıyla oluşturabilmemiz için
vatandaşlarımızın bu bütçe çalışmasına katıl-

masını istiyoruz. Bütçe çalışmamız için bir
anket formu oluşturduk. Vatandaşlarımız bu
ankete, esenyurt.bel.tr adresinden ve billboard-
larda bulunan karekodları okutarak ulaşabilir.
Aynı zamanda Cumhuriyet Meydanı’nda,
Beylikdüzü Metrobüs Durağı Meydan’ında ve
Kıraç Papatya Caddesi’nde görevli bulunan
arkadaşlarımızla görüşerek anket formunu
doldurup bütçe çalışmamıza katkıda buluna-
bilirler” dedi.
Bu fikri önemsiyoruz

Tüm vatandaşları bütçe çalışmasına katılmaya
davet eden Kaya şöyle devam etti: “Katılımcı
bütçe çalışmasında vatandaşlarımızın söz sa-
hibi olmasını istiyoruz. Anketin kapsamında,
yatırım programlarımızı nereye yönlendireceği-
mizi vatandaşlarımıza soruyoruz. Parklar, sos-
yal yardımlar ve diğer çalışmalarımızda
vatandaşlarımızın fikrini alarak yatırımlarımızı
buna göre önceliklendiriyoruz.” Esenyurt Bele-
diyesi’nin 2022 bütçesini vatandaşlarla birlikte
oluşturmasının demokratik bir adım olduğunu
belirten Tolga Nikbay, “Bu çok önemli bir şey.
Avrupa belediyeciliklerinin yaptığı gibi bu de-
mokratik hamleyi Esenyurt Belediyesi’nin yap-
ması benim çok hoşuma gitti. Sonuçta bizden
aldığı vergiyi nasıl harcayacağını bize soruyor.
Bize sorması hem demokratik hem de çoğulcu
bir hamle olarak benim çok hoşuma gitti” dedi.
TAYLAN DAŞDÖĞEN

2022 Mali Yılı Bütçesi’ni oluşturma sürecine vatandaşları dahil eden Esenyurt Belediyesi, başlattığı “Katılımcı Bütçe Anketi” için
meydanlarda stantlar kurdu. Vatandaşlar, kurulan stantlara gelerek anketi doldurup bütçe planlamasına katkı sunabilecek

Mutlaka aşı
yaptırın!
Çatalca Kaymakamı Erdoğan
Turan Ermiş, ilçe genelinde bu-
güne kadar aşı yapılan kişi sayı-
larını paylaşırken, özellikle genç
nüfusa da seslenerek “Aşılarını
muhakkak yaptırın” dedi

Kamuda toplu iş sözleşmesi görüşmeleri sona erdi. Anlaşmanın ardından basın açıklamasında bulunan Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, üye sayısı az ve sözleşmeye muhalif sendikalar için “Merdiven altı sendikalar” ifadelerini
kullandı. Bakanın açıklamalarını ‘talihsiz’ olarak niteleyen Sağlık Hizmetleri Sendikası (SAHİM-SEN) Genel Başkanı Özlem
Akarken, “Sendikalar hak mücadelesinin adıdır. Hiçbir sendika ‘merdiven altı’ olarak görülemez” ifadelerini kullandı

ANIL
BODUÇ

HABER

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan’ın seçim beyannamesinde açıkla-
dığı 3600 ek gösterge vaadini  yine
yerine getirmediğini sözleşme döne-
minde revize edileceğini vurgulayan
Özlem Akarken, “Ak Parti’nin seçim
beyannamesinde açıkladığı polis, öğ-
retmen, hemşire, din görevlilerinin ek
göstergelerini 3600’e çıkarma vaadi,
bir kez daha yerine getirilmedi. Kaza-
nılmış hakları göz  ardı edilip alınan
unvanlar gündeme taşınmadı ,ek öde-
melerle ilgili düzenleme yapılmamış,
emekliliğe yansımayan sabit ödeme-
nin artışı ise başarı olarak gösteril-
miştir. Yine her seçim dile getirilen
sözleşmeli çalışan memurların kad-
roya alınması talebi de karşılık bul-
madı” diyerek sözlerini sonlandırdı.  

3600 EK GÖSTERGE YOK

Kentsel dönüşüm çalışmaları İstanbul gene-
linde devam ediyor. Belediyeler riskli yapıları
tek tek tespit ederek risk derecesine göre sınıf-
landırıyor. Gaziosmanpaşa, Yenidoğan Ma-
hallesi'nde bulunan Kırbaş Sokak'taki
binalara da Gaziosmanpaşa Belediyesi tara-
fından 'Riskli Yapı' sınıflandırılması yapıldı.
Mahallelinin iddiasına göre, Gaziosmanpaşa

Belediyesi ile Kırbaş Sokak'ta mülkleri bulu-
nanlar anlaşma için 3 sene boyunca sözleşme
için masaya oturdu. Kırbaş Sokak'taki mülk
sahipleri ile belediye bir sonuca varamadı.
Son olarak 8 gün önce Kırbaş Sokak'ta otu-
ranlar Zabıta Ekiplerince tahliye hakkında
sözlü olarak bilgilendirildi. 5 gün önce de ya-
zılı olarak tahliye kararı gönderildi.  Ev sahip-

lerinin 24 Ağustos tarihine kadar evlerini tah-
liye etmesi istendi. Mahalleli karara tepki gös-
termek için bugün Kırbaş Sokak'ta toplandı.
Basın açıklaması yapıldı, slogan atıldı.  Her-
hangi bir olumsuzluğa önlem
olması amacıyla çok sayıda
Çevik Kuvvet, Polis ekibi ve sivil
polis ekibi hazırda bekledi. Ga-
ziosmanpaşa Belediyesi'ne bağlı
zabıta ekipleri ve Kaymakam-
lık'tan yetkililer bölgede keşif

yaptı ardından 'Araç gereç eksikliği' nedeniyle
bugünkü tahliyenin iptaline karar verildi. 

1 ay önce masadaydık

Kırbaş Sokak'ta ev sahibi olan
Muarrem Kırbaş "Riskli yapı-
dan saldırıyorlar bize. 2016 ön-
cesi bütün yapılar kanunen
riskli sayılıyor. Buranın en eski-
siyiz. Buranın ismi Kırbaş
Sokak. Benim ismim de Muar-

rem Kırbaş. Yan taraftaki binadaki kişi anlaş-
tığı için oturuyor. Belediyeyle anlaştığı için
hatta kiracılarıyla oturuyor ama beni evimden
dışarı çıkarmak istiyorlar. Biz belediyeyle 1 ay
öncesine kadar masadaydık. Sadece talep et-
tiğimiz şey şuydu;  'Hangi projeden hak sahibi
olacağız? Ne zaman başlayacak ne zaman bi-
tecek?' bu isteğimizi kabul ettiremedik. Biz çı-
kınca buralara gökdelen dikilecek. Bugün
tahliye edilirsek bir parkta yatacağız herhalde"
ifadelerini kullandı.

GOP halkı eylem yaptı

Kaymakam Ermiş, “Çatalca ilçemizde
18-65 yaşları arasında aşı yaptıran sa-
yımız 45.478, henüz aşı yaptırmamış

sayısı 13.838. Aşı yaptıran vatandaşlarımızın
oranı yüzde 76.7. Aşı olmamış oranımız  yüzde
23.3. Aşısını yaptırarak bireysel sağlığı yanında
kamu sağlığının korunmasına destek olan her
hemşerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.  Diğer
taraftan aşı yaptırmamış olan  büyüklerimize ve
özellikle genç kardeşlerimize ricam şudur ki:  Aşı
yaptırarak sadece kendi sağlığımızı korumakla
kalmıyoruz, sevdiklerimizin de hastalanmasının,
hastanelere düşmesinin veya Allah korusun ha-
yatını kaybetmesinin önüne geçiyoruz. Lütfen
ama lütfen farklı dezenformasyonlara inanarak
aşı olmaktan kaçınmayalım. Koronavirüsün ha-
yatımızı zehir etmemesi için aşımızı olalım” dedi.

Aşı için çalışıyor

Pandemi sürecinde fabrika, fabrika, meydan
meydan, mahalle mahalle gezerek özellikle aşı
konusunda çok hassas davranan Çatalca Kay-
makamı Erdoğan Turan Ermiş özellikle gençlerin
uğradığı mekanları da ziyaret ederek aşı olmaları
konusunda mesai harcıyor. BAHADIR SÜGÜR

Türk Hava Kurumu Üniversitesi
(THK), eski Rektörü Prof. Dr. Nevin
Yörük aleyhine, kurumu usul ve ya-

saya aykırı eylemleriyle zarara uğrattığı iddia-
sıyla, 146 bin 516 TL’lik tazminat davası açıldı.
Ankara Batı 5'inci Asliye Hukuk Mahkemesi, açı-
lan davada Prof. Dr. Nevin Yörük’ün adreslerine
tebligat yaptı. Ancak Türkiye ve ABD’deki adres-
lerine yapılan tebligatlar ulaşmadı. Prof. Dr. Yö-
rük’ün Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi
(MERNİS) sorgulaması da boş çıktı. Mahkeme,
Prof. Dr. Yörük’e adreslerinde ulaşamayınca,
hakkında açılan davada 'usul ve yasaya aykırı ey-
lemleriyle Türk Hava Kurumu Üniversitesi’ni za-
rara uğrattığı' iddiasıyla ilgili cevap vermesi için
gazete ilanıyla çağrı yapıldı. Mahkeme, ilanında,
Prof. Dr. Nevin Yörük’e davadaki iddialara iliş-
kin 2 hafta içinde cevap vermesi gerektiğini bil-
dirdi. Bu süre içerisinde cevap vermemesi
halinde, davacı üniversitenin iddialarının tama-
mını inkar etmiş sayılacağı ihtarı yapıldı. 

Eski rektöre
dava açıldı

Bakan Vedat Bilgin'in üye sayısı az ve sözleşmeye muhalif oldu-
ğunu bildiren sendikalar için "Merdiven altı sendikalar" deme-
sine SAHİM-SEN Genel Başkanı Özlem Akarken'den tepki geldi.
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Fidanlar yeşil
vatan için

Hamidiye Park yenilendi

Ülkemiz genelinde meydana gelen orman yangınla-
rının izlerini silmek, özel ağaçlandırma teknikleri ile
orman alanlarını yeniden yeşertmek için OGM’ye
ait orman fidanlıklarında hummalı çalışmalar ara-
lıksız devam ediyor. Fidanlıklarda ısı, nem ve gübre
dengesine dikkat edilerek adeta bir bebek gibi büyü-
tülen fidanlar yurdun dört bir yanında hem orman
yangınları ile zarar gören alanlara hem de orman-
laştırılan alanlara dikiliyor. Ağaçlandırma çalışma-
larının olmazsa olmazı olan fidanlar çam, sedir,
ladin, ardıç, servi gibi ibreli; meşe, kayın, akçaağaç,
ıhlamur, kestane, dişbudak, çınar gibi yapraklı;
badem, ceviz, zeytin, alıç, hünnap, keçiboynuzu,
iğde, kuşburnu gibi gelir getirici türlerde yetiştirili-
yor. Lavanta, adaçayı, kekik gibi tıbbi aromatik
özellik taşıyan bitkilerin yanında, gül, ateş dikeni,
defne, zakkum, taflan, şimşir gibi süs bitkisi olarak-
tan kullanılan çalılar ile tuz çalısı, bozkırotu gibi
erozyon önleyici ve yem bitkileri türlerinden toplam
1000’in üzerinde farklı türde fidan üretimi yapılıyor.

Arnavutköy Belediyesi ilçede yeni yaptığı parkların
yanı sıra kullanım ömrünü doldurmuş parkları da
revize ederek vatandaşların hizmetine açıyor. Hiz-
mete alınacak birçok park alanı, yeniden projelendi-
riliyor. Daha önce parklarda yer almayan basketbol
sahası, fitness alanları ve oturma alanlara yeni pro-
jelere eklenerek, hayata geçiriliyor. Miniklerin daha
sağlıklı ortamlarda vakit geçirmeleri, vatandaşların
aileleri ile huzurlu bir gün yaşamaları ve sağlıklı bir
yaşam için Hamidiye Parkı yenilerek kullanıma
açıldı. Taşoluk Mahallesi’nde toplam 2.427 m²
alan üzerine inşa edilen parkta; 1.133 m²  yeşil alan,
1.294 m²  sert zemin, çocuk oyun alanları, fitness
alanları ve basketbol sahası bulunuyor.
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2020-2021 yılında turizm, alınan tedbirler kapsamında COVID-19 salgınından en çok etkilenen sektörler ara-
sında yer alırken, ülkemize gelen yabancı ziyaretçi sayıları da salgın ve yasaklardan dolayı ciddi oranda düşüş
yaşadı. 2021 yılının ilk 7 ayında ise geçtiğimiz yılın aynı dönemine oranla yüzde 50’ye yakın artış yaşandı

K ültür ve Turizm Bakanlığı verilerinden
elde edilen bilgilere göre, turizm istatis-
tikleri belli oldu. Böylelikle 2021 yılının

ilk 7 ayında ülkemize gelen yabancı ziyaretçi sayısı
10 milyon 88 bin 603 oldu. Bu rakam geçen yılın
aynı dönemi ile kıyaslandığında rakamın 5 milyon
440 bin 406 olduğu saptandı. 2020 yılının tama-
mında ülkemize gelen yabancı ziyaretçi sayısı ise
12 milyon 734 bin 297 olurken, bu rakam 2019 yı-
lında 45 milyon 58 bin 286 olarak saptandı. Yıl-
lara göre bakıldığında son 1 yıl içerisinde
ziyaretçilerde çok büyük düşüş yaşandığı kaydedi-
lirken 2021 haziran ve temmuz ayları ile birlikte
toparlanmaya başladığı gözlendi.  Böylelikle sa-
dece geçen ay ülkemize gelen yabancı ziyaretçi sa-
yısı 4 milyon 360 bin 952 olarak kayıtlara geçti.

Turizm gelirleri arttı

Medya takip kurumu Ajans Press, turizm ile ala-
kalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ku-
rumun dijital basın arşivinden derlediği bilgilere
göre bu yıl turizm ile alakalı basına 109 bin 807
haber yansıdığı tespit edildi. Haber içerikleri ince-
lendiğinde ise yurt içi turizmin daha ön planda ol-
duğu gözlendi. Yabancı ziyaretçilerle alakalı bu yıl
çıkan haber adedi ise 10 binin üzerinde olurken,
turizm gelirlerindeki artışta medyada yer buldu.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza
Akpolat Muharrem ayı dolayı-
sıyla Barbaros Meydanı'nda
vatandaşlara aşure dağıttı.
Başkan Akpolat, “Muharrem
ayının tüm insanlığa barış sağ-
lık ve mutluluk getirmesini dili-
yorum. Aşureler kendi
mutfağımızda kendi aşçılarımız
tarafından özenle hazırlandı”
dedi. Beşiktaş Belediyesi, Bar-
baros Meydanı'nda kurulan
çadırda Muharrem ayı dolayı-
sıyla vatandaşlara aşure dağıttı.
Aşure dağıtımına katılan Beşik-
taş Belediye Başkanı Rıza Ak-
polat da vatandaşlara aşure
ikram etti. Muharrem ayının
tüm insanlığa barış sağlık ve
mutluluk getirmesini diliyo-

rum’ diyen Beşiktaş Belediye
Başkanı Rıza Akpolat, “Mu-
harrem ayının birçok anlamı
var. Birçok önemli hadise de
Muharrem ayında yaşanmıştır.
Ülkemiz zor bir dönemden ge-
çiyor. Ülkemiz yangın ve sel fe-
laketiyle mücadele ediyor.
İnşallah bu Muharrem ayı bu
sıkıntıların ortadan kalkmasını
sağlar. Bu ayda oruç tutan va-
tandaşlarımızın da hak katında
kabul olmasını diliyorum. Bu
meydanda her sene geleneksel
olarak aşure etkinliğimizi yapı-
yoruz. Aşureler belediyemiz
bünyesinde hazırlandı. Kendi
mutfağımızda kendi aşçılarımız
tarafından özenle hazırlandı"
diye konuştu.

Muharrem ayı barış getirsin

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), orman
yangınlarının izlerini silmek ve zarar gören
alanları yeniden yeşertmek için Türkiye
genelindeki 3 bin 270 hektarlık alanda kurulu
137 fidanlıkta 2021 yılı için 1000 farklı türde
273 milyon fidan üretimi geçekleştirdi



Taliban’ın Afganistan yönetimini
ele geçirmesinden sonra endişeli
bekleyiş sürerken, ABD basını dik-

kat çekici bir gelişmeyi kamuoyuna aktardı.
Washington Post gazetesi, CIA BaşkanI Wil-
liam J. Burns’ün Kabil’de Taliban’ın defakto
lideri Abdül Gani Baradar ile görüştüğünü ve
bu görüşmede hem Biden yönetiminden hem
de Taliban’dan üst düzey isimlerin yer aldığı
açıklandı. ABD ile Taliban’ın ilk yüksek ölçekli
teması olarak kayıtlara geçen görüşmenin de-
taylarını ise ismini açıklamak istemeyen bir
yetkili paylaştı.Biden’ın en kıdemli ve deneyim
sahibi isimlerini Kabil’e gönderdiğini ve özel-
likle Kabil Havalimanı’ndaki olaylardan sonra
bu adımı attığı belirtildi.

Kaderin böylesi

Baradar için ise görüş-
menin farklı bir bo-
yutu oldu… Zira 11
yıl önce CIA ve Pakis-
tan ortak operasyonu
ile yakalanan Baradar,
yıllar sonra CIA ile
masanın iki tarafında
oturdu. CIA’nin o
dönem yakaladığı Ba-
radar 8 yıl hapiste kal-
mıştı. 2018’de

hapisten çıkan Baradar, Taliban’ın üst
düzey müzakerecisi olarak görev almıştı.
Baradar, 2020 yılında dönemin ABD
Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile bir
araya gelmişti.Tarafların gizli görüş-
mede çekilme takvimi ile ilgili görüşüp
görüşmediğine dair bir açıklama yapıl-
madı. Washington Post’un haberin-
den önce bazı açıklamalarda bulunan
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü
Ned Price, “Taliban ile görüşmeleri-
miz operasyonel ve taktiksel. Ge-
nelse yakın vadeli operasyonlar ve
yakın vadeli hedefler görüşülüyor.
Şu an odaklandığımız şey havalima-
nında yaşananlar” demişti.
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A BD ve batılı güçlerin ülkeden ayrılmasıyla birlikte
Afganistan yönetimini ele geçiren Taliban’ın kısa
bir süre içerisinde etkisini artırması, çok ciddi bir

göçün de yaşanmasını tetikledi. Son aylarda Taliban’dan
kaçan çok sayıda Afgan mülteci İran üzerinden karayo-
luyla Türkiye’ye giriş yaparken, New York Times muha-
biri Carlotta Gall kapsamlı bir dosya haber hazırladı.
“Afgan mülteciler, Türkiye’de sert ve düşmanca bir sınırla
karşılaşıyor” başlıklı makalede, son dönemde Türkiye’de
mültecilere karşı tutum mercek altına alındı.

Ankara olayları

Makalede “Kabil’de geçen hafta havalimanında yaşanan
kan donduran görüntülerden çok önce Afgan mültecile-

rin İran üzerinden karayoluyla Türkiye’ye geldiğini hatır-
latan Gall, “Avrupa’da olduğu gibi Türkiye’de de sığın-
macı ve mültecilere karşı insanların yaklaşımı tersine
döndü. Bazen şiddet olayları yaşanabiliyor, bıçaklanma-
lar ya da yakın zamanda Ankara’da olduğu gibi Suriyeli-
lerin evlerine saldırılar olabiliyor. Afganlar, insan hakları
örgütleri ve hatta hükümet yetkilileri de geçen aydan beri
Türkiye’nin Afgan mültecileri geri gönderme konusunda
oranın dramatik bir şekilde arttığını söylüyor” ifadesini
kullandı.

Erdoğan’ın ‘Kaldıramayız’ sözleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da mülteciler konusundaki
tutumuna değinen New York Times muhabiri, “Cum-

hurbaşkanı Erdoğan için, 3.6 milyon Suriyeli ve
300.000’den fazla Afganın da aralarında olduğu çok sa-
yıda mültecinin yükü, çok acil bir siyasi sorun oldu,
özellikle Türkiye ekonomisi kötüye giderken. Daha fazla
Afgana kapılarını açma niyeti olmadığını açıkça söy-
ledi” yorumunu yaptı. New York Times, Afgan mülteci-
lerin kalabalık gruplar halinde İran üzerinden
Türkiye’ye geldiğini hatırlattı. Makalede, “Sayın Erdo-
ğan sıklıkla mültecileri, Avrupa Birliği ile müzakerede
bir manivela olarak kullanıyor. Fakat Erdoğan Batı ül-
kelerine bu konuda dert de yanıyor. Erdoğan geçen
hafta pazar günü Almanya Başbakanı Angela Merkel
ile görüştü ve Türkiye’nin daha fazla yükü omuzlana-
mayacağını söyledi” denildi.

New York Times muhabiri, Afganistan'da Taliban'dan kaçan 
mültecilerin Türkiye'de yaşadıklarını yazdı. ‘Afgan mülteciler,
Türkiye’de sert ve düşmanca bir sınırla karşılaşıyor’ başlıklı
makelede Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında yorumlar yapıldı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'de iltica merkezi kurulacağına dair iddialara açıklık getirdi.
Çavuşoğlu, muhalefet partilerine de yüklenerek “ABD’den de konuyla ilgili açıklama geldi. Şimdi İngiltere
reddediyor, BBC reddediyor, ABD reddediyor. Ancak muhalefet partileri hala bizi eleştiriyor” dedi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Ça-
vuşoğlu, Türkiye’de iltica mer-
kezi açılacağına dair iddiaların

doğru olmadığını açıkladı. Daha önce, İngi-
liz basınında, İngiliz hükümetinin Pakistan
ve Türkiye gibi ülkelerde mülteci merkezleri
kurmayı planladığına dair haberler yayın-
lanmıştı. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu iddia-
larla ilgili olarak açıklama yaparak “BBC bu
hatasını anladı, özür diledi. Ve haberi sildi.
Bu BBC gibi köklü bir kuruluşa yakışmadı.
Bu süreçte, biz de açıklama yaptık ve böyle

bir şeyin gündeme gelmediğini, herhangi bir
ülkeden böyle bir öneri gelmediğini, gelse de
kabul etmeyeceğimizi net bir şekilde söyle-
dik.” dedi.

Bu duruma üzüldüm

Çavuşoğlu, iddialarla ilgili olarak muhale-
feti de suçladı. Çavuşoğlu, “Bazı muhalefet
partileri bu iddiaları gerçekmiş gibi nitelen-
direrek, ülkemize ve bakanlığımıza saldırdı.
Ayrıca İngiliz hükümetini de hedef alan
açıklamalar yaptı. Ben bu duruma çok üzül-

düm. Türkiye’de muhalefet bu duruma
düşmemeli. Rendice edici bir duruma
düştü. İsteseler bu haberin doğruluğunu
teyit edebilirlerdi.” dedi. Çavuşoğlu sözlerini
“ABD’den de konuyla ilgili açıklama geldi.
Şimdi İngiltere reddediyor, BBC reddediyor,
ABD reddediyor. Ancak muhalefet partileri
hala bizi eleştiriyor.” ifadeleriyle sürdürdü.
Afganistan’dan tahliyesi süren Türk vatan-
daşların durumuna da değinen Çavuşoğlu,
şu ana kadar 1400 kişinin tahliye edildiğini,
tahliyelerin sürdüğünü açıkladı.

Hala bizi eleştiriyorlar!

KUstah yorUm!

Kovid-22

gelebilir!
Son dönemde varyantlar ile gündemden düşmeyen virüs ile ilgili İmmünolog Profesör Doktor

Sai Reddy'den çok konuşulacak bir açıklama geldi. Reddy, 'Kovid-22' olarak adlandırdığı yeni bir
varyantın dünyaya hakim olan Delta'dan daha ölümcül olabileceği konusunda uyardı

İlk olarak 2019'un son
günlerinde Çin'in Wuhan ken-
tinde ortaya çıkan ve buradan

dünyaya yayılan koronavirüs (kovid-19)
gezegenimizin bir numaralı ortak gündemi

olamaya devam ediyor. Virüs dünyaya ge-
nelinde 200 milyondan

fazla insana bulaştı, 4
milyondan fazla kişi ise
virüsün kurbanı oldu.Yak-
laşık 2 yıldır hayatımızda
olan koronavirüs son dö-
nemde varyantlar ile gün-
demde. Bu varyantlardan
en dikkat çekeni ise
DSÖ'nün 'endişe verici' ola-
rak nitelendirdiği
Delta.ancak görünen o ki
dünya genelindeki vaka ar-
tışlarının baş sorumlusu
olarak gösterilen Delta
bilim dünyasının gündemin-
deki tek varyant değil.

Erken tespit edilmeli 

İmmünolog Profesör Dok-
tor Sai reddy, 'kovid-22'
olarak adlandırdığı yeni
bir varyantın dünyaya

hakim olan Delta'dan daha ölümcül olabileceği
konusunda uyardı.Daha güçlü bir varyantın or-
taya çıkmasının 'kaçınılmaz' olduğunu iddia
eden reddy, 'Söz konusu varyant için şimdiden
hazırlanmalıyız' dedireddy, konu ile ilgili yaptığı
açıklamasında şu ifadelere yer verdi;"Böyle bir

varyant ortaya çıkarsa, bunu mümkün oldu-
ğunca erken tespit etmeli ve aşı üreticilerinin
aşıyı hızla yeni varyantı kapsayacak şekilde
uyarlamasını sağlamalıyız.'
İngiltere'de hükümete danışmanlık yapan bilim
insanları geçtiğimiz haftalarda şu an dolaşımda

olan alfa, Beta, Delta ve
Gama gibi daha bulaşıcı ve
ölümcül varyantların birka-
çının birleşmesiyle bir
'süper varyant'ın ortaya çı-
kabileceği konusunda uya-
rılarda
bulunmuştu.İngiltere’de
acil Durumlar için Bilimsel
Danışma Grubu (SaGE) ta-
rafından yayınlanan ra-
porda yeni bir koronavirüs
varyantının yüzde 35'lik
ölüm oranına sahip olan
MErS kadar ölümcül ola-
bileceği bilgisi yer almıştı.
SaGE'de görev alan bilim
insanları tarafından hazır-
lanan raporda söz konusu
mutasyonun aşılara ve
ilaçlara karşı daha dirençli
bir yapıda olabileceğinin
de altı çizilmişti.

Çağdışılıktır
ırkçılıktır
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin
(GKRY) Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı
Ersin Tatar'ın da aralarında bulunan
14 Kıbrıslı Türk'ün Kıbrıs Cumhuriyeti
pasaportunu iptal etmesinin
ardından Tatar, “Bu bir çağdışılıktır,
bu bir ırkçılıktır” dedi

Güney Kıbrıs Rum yönetimi lideri
Nikos Anastasiadis, Kapalı Maraş'ın
açılması sonrası bazı Kıbrıslı Türk siya-

silerin pasaportlarının iptal edileceğini duyur-
muştu. Rum Kurulu, bugünkü yaptığı toplantıda
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın da arala-
rında bulunan 14 Kıbrıslı Türk’ün Kıbrıs Cumhu-
riyeti pasaportunu iptal etmişti. GKRY'nin aldığı
pasaport kararının ardından Tatar, GKRY'ye tepki
göstererek, “Bu kararı alan Rum yönetimini kınıyo-
rum. Bu bir çağdışılıktır, bu bir ırkçılıktır, insan
hakları bakımından yanlıştır ve hukuki bir zemini
yoktur. Vatandaşlar arasında böyle bir ayrım yap-
mak kabul edilebilir bir şey değildir” dedi. 

Karar beni bağlamıyor

Tatar, “Bizim mücadelemizi, bambaşka yerlere çe-
kerek, ‘Pasaportları iptal ederiz' şeklinde açıklama-
ları kınıyorum, reddediyorum” ifadelerini
kullanarak, “Bu bireysel bir mesele değildir. Şahsen
ben yıllardır bu pasaportu kullanmadım, karar beni
bağlamıyor. Ancak bu halkımızı toplumumuzu ilgi-
lendiren bir meseledir. Bizim halkımız şimdiye
kadar bu pasaportları aldıysa, içinde bulunduğu
koşullardandır. Karşı karşıya kaldığımız haksızlık-
lardan dolayı seyahat, burs gibi nedenlerden almış-
tır” dedi. Tatar, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin iki halkın
ortak bir cumhuriyeti olduğunu, pasaportun anlaş-
madan dolayı doğan haktan alındığını hatırlatarak,
bu hakka saygı duyulmasını talep etti. Kıbrıs Cum-
huriyeti'nin bugün bir Helen, bir Rum Cumhuriyeti
olarak muamele gördüğünü belirten Tatar, “Biz bir
takım siyasi kararlarla, bir görüş, bir duruş, yeni bir
vizyon ve siyaset ortaya koyduğumuz için Rum ta-
rafının bu işine gelmedi. Ancak, söylediklerinizi, ey-
lemlerinizi beğenmezsem pasaportu iptal ederim
tavrı dünyanın hiçbir yerinde tasvip edilemeyecek
bir davranıştır” ifadelerini kullandı.

CIA ve Taliban görüşmüş olabilir
Afganistan'da Taliban korkusu ve şiddeti devam ederken dikkat
çekici bir iddia ABD basınından geldi. Washington Post, CIA Başkanı'nın
Taliban lideri Abdül Gani Baradar ile görüştüğünü yazdı

Dışişleri Bakanı 
Mevlüt 
Çavuşoğlu
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1800 yıllık aristokrat  mezarları kazılıyor
Kahramanmaraş'ın Pazarcık
ilçesindeki Kırk Mağaralarda
Roma dönemine ait, aristo-

krat, din adamı ve yöneticilerin gömül-
düğü kaya mezarlarda 2'nci arkeolojik
kazılar başladı. Kahramanmaraş Müze
Müdürü ve Kazı Başkanı Safinaz Acı-
payam, "Bizim tespitlerimiz sonu-
cunda kazı çalışması yapacağımız
15-20 mezarda ölü gömme hediyeleri
olduğunu tahmin ediyoruz" dedi. Pa-
zarcık ilçesi Bağdınısağır Mahallesi'nde
240 dönümlük alandaki Kırk Mağara-
larda Roma döneminde kayaların oyu-
larak yapıldığı mezarlar bulunuyor.
Müze Müdürü ve Kazı Başkanı Safi-
naz Acıpayam, bu yıl da 6 veya 7
mezar açmayı planladıklarını söyledi.
40 mezarın varlığının rivayet edilesin-
den dolayı bölgenin 'Kırk Mağaralar'
ismiyle anıldığını, ancak yapılan çalış-
malarda bölgede 40'tan fazla mezar
varlığını tespit ettiklerini kaydeden Sa-
finaz Acıpayam, "Bu mezarlar açıkta
olduğu için Milattan Sonra 2'nci ve
4'üncü yüzyıllardan bu yana defalarca
kazılmış. Bu nedenle herhangi bir ve-
riye rastlamadık" dedi.

Mezarlarda hediyeler ve kemikler

"Kaçak kazılardan nasibini almış bir
bölge" diyen Acıpayam, "Ama bizim
tespitlerimiz sonucunda var oldu-
ğunu düşündüğümüz 15-20 mezarda
ölü gömme hediyelerinin, belki ke-
miklerin olduğunu tahmin ediyoruz.
Kazı sonrasında birlikte
göreceğiz" diye konuştu. Kayaların
yapısına göre mezarların içlerinin 

farklı olduğunu da ifade eden Safi-
naz Acıpayam, şöyle devam etti:
"Kaya mezarları, dönemin aristokrat
kesiminin, din adamlarının ve üst
düzey insanların gömülmüş olduğu
yerlerdir. Açılan mezarlardan gördü-
ğümüz kadarıyla kayaların içerisine
farklı odacıklar oyulmuş odacıklar
içerisinde de farklı mezar alanları
oluşturulmuş" Bundan sonraki

aşama için ise Acıpayam şu sözleri
dile getirdi: "Ne çıkacağını şu an için
kestiremiyoruz. Kline denilen bölüm-
ler vardır odaların içerisinde, o
dönem ölüler klinelere yatırılmak-
taydı. "Kırk Mağaralar kazısı tamam-
landığı zaman çevre düzenlemesi
yapılması lazım. Açık hava müzesi
olarak ziyarete açılması 
hedefindeyiz"

Zülâl Kalkandelen'in kaleme 
aldığı Vegan Devrimi ve Hayvan
Özgürlüğü kitabı raflarda yerini
aldı. Kitap, yazarın bilfiil içeri-
sinde bulunduğu hayvan hakları
eylemlerini, yorumlarını da 
katarak okurla buluşturuyor

Poll Production organizasyonu
ve Demirören Medya Grubu
medya sponsorluğunda gerçek-
leşen Paraf Kuruçeşme Açık-
hava Konserleri'nde Serkan
Kaya, arabeski Boğaz’a taşıdı

2-9 Ekim tarihleri arasında 58. kez gerçekleşecek Antalya Altın Portakal Film Festivali, geleceğin sinemacılarına destek olmaya bu
yıl da devam ediyor. Altın Portakal Sinema Okulu ile sinema sektörünün önde gelen isimleri öğrencilerle tecrübelerini paylaşacak

Ülkemizde ve dünyada yayılım gösteren
vegan hareketinin en ateşli savunucuların-
dan Zülâl Kalkandelen‘in kaleme

aldığı Vegan Devrimi ve Hayvan Özgürlüğü  kitabı
Yeni İnsan Yayınevi‘nden çıktı. Zülâl Kalkandelen, ga-
zeteci kimliğiyle aktif olarak hayvan özgürlüğü müca-
delesinde rol oynuyor. Türkiye’de yaşanan hayvan
hakları alanındaki gelişmeler, adaletsizlikler ve uygula-
malar Kalkandelen’in yakın takibiyle satırlara dökülü-
yor.Yazar, bilfiil içerisinde bulunduğu hayvan hakları
eylemlerini, yorumlarını da katarak okurla buluşturu-
yor. Bu anlamda Vegan Devrimi ve Hayvan Özgür-
lüğü yıllar süren gözlemlerin bir sonucu.

Dünyadan örnekler yer alıyor

Yalnızca Türkiye’deki
değil, dünyadaki müca-
dele örnekleri de kitapta
yer alıyor. Ünlü müzis-
yen Keiji Haino ve
ABD’li hayvan hakları
aktivisti Dr. Jerry Vla-
sak’ın da aralarında bu-
lunduğu seçkin isimlerle
söyleşiler kitabı zengin-
leştiren unsurlardan.
Vegan Devrimi ve Hay-
van Özgürlüğü, Tür-
kiye’de hayvan
özgürlüğü mücadelesi
verenlerin dünyadaki
mücadele örneklerinden
haberdar olmalarına
imkân sağlıyor.

Zülâl Kalkandelen kimdir?

Ankara’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Ankara’da ta-
mamladı. Ankara Üniversitesi (AÜ) İletişim Fakültesi
Gazetecilik Bölümü’nü bitirdi. A.Ü. Siyasal Bilgiler
Fakültesi Siyaset Bilimi dalında yüksek lisans derece-
sini aldı. 1992-1996 yılları arasında Kültür Bakanlı-
ğı’nda görev yaptı. 1997-2000 yılları arasında  NTV
haber kanalında program koordinatörü olarak çalıştı;
başta müzik, sinema ve kitap ile ilgili olmak üzere bir-
çok programın yapımcılığını üstlendi.CNBC-e kana-
lında program bölümünün yapım sorumlusu olarak
görev aldı. 2001’de New York’a yerleşerek Cumhuriyet
Gazetesi’nde New York yazıları ve Dış Haberler say-
fası için haber yazmaya başladı. Pek çok gazete ve der-
gilerde yazı yazmaya devam eden Kalkandelen, vegan
yaşam ve hayvan hakları ile ilgili mücadelede aktif rol
oynamaya devam ediyor.

Antalya Büyükşehir
Belediye Başkanı
Muhittin Böcek yap-

tığı yazılı açıklamada “Gençler
üretecek, Antalya gençlerle bir-
likte yükselecek” sloganıyla yola
çıkılan Antalya Sinema Okulu
için, “Bu yıl da Türkiye’deki
üniversitelerde Radyo, Televiz-
yon, Sinema, Medya, İletişim ve
Görsel Sanatlar eğitimi alan
250 öğrenci seçilecek. Geleceğin
sinemacılarına hayallerine ulaş-
malarında destek olmayı ve
ilham vermeyi amaçlayan Altın

Portakal Sinema Okulu’nda si-
nema sektörünün önde gelen
isimleri öğrencilerle tecrübele-
rini paylaşacak” dedi.

Başvurular 13 Eylül’de

Festival, Altın Portakal Sinema
Okulu’na katılamayan sinema-
severleri de unutmuyor. Herke-
sin erişimine açık olarak
yayınlanacak söyleşi ve röportaj
videoları ile Türkiye’nin dört bir
yanından sinemaseverlere ulaş-
mak amaçlanıyor. Bu videolar,
festival sosyal medya hesapla-

rından takip edilebilecek.Altın
Portakal Sinema Okulu için son
başvuru tarihi 13 Eylül Pazar-
tesi olarak belirlendi. Sinema
öğrencileri başvuru formuna
festival web sitesi üzerinden
ulaşabilirler. Antalya Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Muhittin
Böcek'in başkanlığını yaptığı 58.
Antalya Altın Portakal Film
Festivali'nin idari direktörlü-
ğünü Cansel Tuncer, yönetmen-
liğini Ahmet Boyacıoğlu
üstlenirken, sanat yönetmenli-
ğini Başak Emre yürütecek. 

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesindeki Kırk Mağaralarda Roma dönemine ait, aristokrat,
din adamı ve yöneticilerin gömüldüğü kaya mezarlarda 2'nci arkeolojik kazılar başladı.

‘Kara Gözlüm’
şarkısıyla sahneye
çıkan Kaya, “O

kadar güzel gözüküyorsu-
nuz ki çiçek gibisiniz. Hepi-
niz hoş geldiniz” diyerek
konsere başladı. ‘Sevemiyo-
rum’, ‘Mesele’, ‘Kalakaldım’
gibi dillerden düşmeyen şar-
kılarını seslendiren Kaya,
sevenlerine güzel bir müzik
gecesi yaşattı. Serkan Kaya,
gece sonunda “Bu ülke için
her zaman elimizden geleni
yapacağız. Ağaçlarımız
yandıysa fidanlar dikeceğiz,
evlerimiz yıkıldıysa yeni
evler yapacağız” diyerek
bilet gelirlerinin bir kısmını
kendi adına AHBAP’a ba-
ğışlayan Paraf’a ve Poll
Production’a teşekkür etti.

Türk asıllı yönetmen Sean GK’nin
yönetmenliğini üstlendiği ve dün-
yaca ünlü Holywood yıldızlarının

da rol aldığı “X The End Time” filminin
fragmanı, filmin resmi instagram sayfa-
sında ve diğer sosyal medya platformla-
rında yayınlandığı andan itibaren 8
milyonun üzerinde izlendi. Merkezi
ABD’de bulunan Newway Film Stüdyo-
ları’nın hazırladığı X The End Time fil-
minde, dünyaca ünlü Holywood
yıldızları; Costas Mandylor, Kristanna
Loken, Tom Didiman, Alix Kermes, Tif-
fany Rose, Paola Duque Franky Lankes-
ter gibi oyuncuların yanı sıra Türk
oyuncu Wilma Elles’de rol aldı. Yapımcı-
lığını Maxx Oliver ve Sean GK’in yaptığı
filmin yönetmen koltuğunda yine Türk
Yönetmen Sean GK var. Filmin yapım-
cısı Maxx Oliver’da geçtiğimiz günlerde

Türkiye’ye gelerek filmde rol alması için
bazı ünlü isimlere teklif götürdü.

5 serilik filmin ilki

İzmir de başlayan film çekimlerinin de-
vamı Kasım ayının sonunda Amerika
Nevada’da gerçekleşecek. “X The End
Time” 5 serilik filmin ilki. Film için kala-
balık bir ekip, son derece titiz ve uzun
süren bir ön hazırlık aşaması sonunda
çekimlere başladı. 1 yıl ön hazırlığı süren
filmin çekim ve montaj takvimi bir yıl
içinde tamamlanacak.

Hedef Oscar adaylığı

2022 yılında aynı anda tüm dünyada viz-
yona girecek film içinde yüksek bütçeli
bir tanıtım kampanyası planlandı. Bilim-
kurgu türünün son dönemde yapılan
güçlü örneklerinden biri olmaya aday ‘X

The End’ filminin en büyük hedefi 2023
yılında Oscar’a katılmak.

Bir bölümü İzmir’de çekildi

Çekimlerinin bir bölümü ve ilk yayımla-
nan dünya promieri trailer’ı İzmir ve çev-
resinde tarihi mekanlarda yapılan X The
End Time filminde, meteor yağmuru so-
nucu sağ kalan bir avuç insanın var olma
mücadelesi anlatılıyor. Film de ayrıca Se-
ferihisar Antik Teos Kenti, Alanya, Kapa-
dokya, Frigya gibi tarihi mekanlarda
yapılan çekimlerle Türkiye’nin az bilinen
güzellikleri de tanıtılacak.

Filmin konusu

Astroloji uzmanı Lou Diot, gökyüzün-
deki olağanüstü değişiklikleri fark eder.
Diot, Güneşin ve diğer yıldızların yüze-
yindeki patlamalar açıkça arttığını göz-

lemledi. Dünyanın sonunun yakın oldu-
ğuna inanan Lou, bu haberi herkesle
paylaşmak ister, ancak tek bir ruhu ikna
etmeyi başaramaz. Komşusu AleXis ve
arkadaşları bile onun aklını tamamen
kaybeden bir deli olduğunu düşünür.
İkna olmuş ve kararlı olan Lou, hazırlık-
lara başlar ve kıyamet gününden hemen
önce bir sığınak inşa eder. Gidecek yerleri
olmayan Alexis ve alaycı arkadaşları, ha-
yatta kalabilmek için Lou'nun yeni sığı-
nağına saklanmaktan çok mutludur.
Dünya nüfusunun tahminen %80'i bir
günde yok oldu. Kalan insanlar bir kah-
raman için umutsuz. Alexis, kıdemli bir
terör uzmanı olarak ABD ordusuna hiz-
met etmiş deneyimli bir emekli asker olan
babası Larry tarafından büyütüldü. Al-
dığı eğitimle Alexis kendini umudu geri
getirme mücadelesinin içinde bulur.

Vegan Devrimi ve 
Hayvan Özgürlüğü

Serkan Kaya
AHBAP için söyledi

Altın Portakal Sinema Okulu başvuruları açıldı

X THE END TIME’DAN 
8 MILYONLUK BASLANGIC

Amerika’da yaşayan
Türk yapımcılar dünya-
nın sonunu anlatan bir

bilimkurgu filmi çekmek
için kolları sıvadı. 

Bir kısmı Türkiye’de 
çekilen "X The End Time"
filminin fragmanı sosyal
medya platformlarında

yayınlandığı andan 
itibaren 8 milyonun
üzerinde seyredildi



Cedi Osman Akademi ile Pizza Bulls’un iş bir-
liğiyle kurulan ve bu sezondan itibaren Türkiye
Basketbol 2’nci Ligi’nde mücadele edecek olan
Pizza Bulls Cedi Osman Basketbol Takımı’nın
tanıtımı yapıldı. İstanbul’un Şile ilçesinde yapı-
lan lansman sonrasında Cedi Osman Akade-
mi’nin kurucusu Cedi Osman ve Pizza
Bulls’un CEO’su Cavit Can Kırbeyi, basın
mensuplarına açıklamalarda bulundu. Pizza
Bulls Cedi Osman Basketbol Takımı projesini
hayata geçirdikleri için çok mutlu olduğunu
dile getiren Cedi Osman, “Ağabeyimle beraber
büyük bir hayalimizdi. İlk başta akademiyi ku-
rarken A takım hedefimiz yoktu ama her şey iyi
gidince hayallerimiz de büyüdü. Sonunda en
büyük hayalimiz olan A takımı da kurduk. Bu-
rada Cavit Bey ve ekibine çok teşekkür ederim.
Çok büyük bir iş birliği olacak. Yolumuz çok
uzun. A takımımızın hem çok yetenekli hem de
bir o kadar başarılı olacak. Bu tür projelerde
zamana ihtiyacınız oluyor. Her şey zamanla iyi
olacak. İnşallah her şey iyi olacak” dedi.

Süper Lig'te olacağız

En büyük hedeflerinin yerli oyunculara şans
tanımak olduğunu söyleyen Cedi Osman,
“Hemen Süper Lig’de oynayalım” diye bir ace-
leleri olmadığını belirterek, “Şu anda bizim en
büyük hedefimiz, yerli oyunculara şans tanı-
mak. Onları geliştirmek. Daha büyük kulüplere
gidebiliyorlarsa, yurt dışına gidebiliyorlarsa ne
mutlu bize. Demek ki başarılı olmuşuz diyece-
ğiz ve mutlu olacağız. En büyük hedefimiz
oyuncu geliştirmek ile birlikte iyi birer karakter
geliştirmek. İnşallah da bunu başaracağız.
Süper Lig’e tabii ki de çıkmak istiyoruz. Bunun
için çok zamana ihtiyacımız var ama bir gün
orada olacağımıza kesinlikle inanıyorum” ifa-
delerini kullandı

G üney Koreli stoper, Fenerbahçe'ye transferin-
den dolayı mutlu olduğunu söylerken, "Avru-
pa'dan bazı kulüplerin de beni istediği bir sır

değildi. Neticede Fenerbahçe'nin projesi benim açım-
dan çok daha iyiydi, en iyi seçenekti. Dolayısıyla bu-
rada olduğum için mutluyum. Sayın Başkanımıza,
Sayın Selahattin Baki'ye minnettarlığımı sunmak isti-
yorum. Teknik Direktörümüz Vitor Pereira'ya da teşek-
kür ediyorum. Geliş sürecimde buraya gelmem adına
söylemiş olduğu projeyle beni ikna etti. Ben de Fener-
bahçe Kulübü'ne geldiğim için çok mutluyum" diye
konuştu. 

Canavar lakabını seviyorum

'Canavar' lakabıyla ilgiliyse Kim, "Bu lakaptan dolayı
mutluyum. Bu lakabı bana taraftarlarımız vermişti.
Aynı performansı sürdürmek için elimden geleni yapa-
cağım, bu lakabı sürdürebilmek adına" ifadelerini kul-
landı. Futbol stilinden de bahseden Kim Min-Jae,
"Spesifik bir şey söyleyemem. Benim amacım şu an iti-
barıyla defans oyuncusu olduğumdan dolayı boş
alanları, arkadaki alanları kapatmak üzerine. Aynı şe-
kilde takım prese kalktığı zaman daha erken hamlede
bulunmak istiyorum ilerideki oyunculara. Tabii ki de
bana verilen taktiği en iyi şekilde ortaya koymaya gay-
ret gösteriyorum" diye konuştu. Türkiye'nin kendisi
için kardeş bir ülke olduğunu belirten Kim Min-Jae, "
Çocukluğumdan bu yana zaten hep bu hisler içerisin-
deydim. Geldiğim zamandan itibaren de çok sıcak bir
karşılama gösterildi. Bu da bana büyük bir sorumluluk
yüklüyor. Ben de aynı şekilde var olan bu güzel ilişkiyi
iyi tutmak istiyorum ve daha iyi çalışarak bu ilişkiyi
daha yükseğe taşımak istiyorum" şeklinde konuştu.

Takıma yardımcı olmak istiyorum

Taraftarlar tarafından çok iyi bir şekilde karşılandığını
ve onlara minnettar olduğunu ifade ederek teşekkürle-
rini ileten Güney Koreli, "Birkaç aydır futboldan uzak-
tım. Dolayısıyla hazırlık kısmı benim için bir periyot
oldu. Dolayısıyla bu periyodu geçmem gerekiyor ve bu
periyottan sonra daha iyi olacağımı, daha iyisini göste-
rebileceğimi biliyorum. Hem Fenerbahçe adına hem
benim adıma iyi olacak. Vitor Pereira'nın sistemine de
en hızlı şekilde adapte olarak hem defanstaki görevime
hem de ofansta takımıma yardımcı olmak istiyorum"
diye konuştu. 

Szalai ile uyumluyuz

Fraport TAV Antalyaspor maçındaki performansını ve
savunma hattındaki uyumu değerlendiren Kim Min-
Jae, "Szalai ile ilk oynadığımız maçtaki uyumumuz
bana göre kötü değildi. Gerideki hat olarak iyi bir per-
formans sergilediğimizi düşünüyorum. İki tarafla be-
raber iletişim kurmam gerekiyor. Ama ilk maç için
adaptasyonumuzun kötü olduğunu düşünmüyorum.
Başlangıç için iyiydi. Bir defans oyuncusu olarak gol
yemediğimiz için de mutluyum. Szalai çok iyi bir
oyuncu, çok çalışan bir oyuncu" dedi. DHA
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RYAN DONK 
yeniden Kasımpaşa’da

Cedi Osman süper
olmayı çok istiyor
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Cedi Osman Akademi’nin kurucusu, 
Cleveland Cavaliers’ta forma giyen milli
basketbolcu Cedi Osman, bu sezon
itibarıyla Türkiye Basketbol 2'nci Ligi'nde
mücadele etmeye başlayacak Pizza Bulls
Cedi Osman Basketbol Takımı'yla ilgili
olarak, “Süper Lig’e çıkmış olsak da biz
yine hedefimizden şaşmayıp sadece yerli
oyunculara şans vermek istiyoruz” dedi

FenerBahçe
en iyi

seçenekti

Leroy Fer imzayı attı
Aytemiz Alanyaspor'da bugün transfer heyecanı vardı. Bu kez orta sahaya oyuncu
alan Alanyaspor, Leroy Fer ile imzaları attı. İmza töreninde konuşan Hollandalı
oyuncu, “Elimden gelenin en iyisini Alanyaspor için vereceğim" dedi
aytemiz Alanyaspor kadrosunu güçlendir-
meye devam ediyor. Orta saha mevkiine
Hollandalı futbolcu 31 yaşındaki Leroy Fer'i
getiren Alanyaspor, 2+1 yıllık anlaşma sağ-
ladı. Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisle-
ri'nde imza töreni yapıldı. Törende konuşan
Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu,
"Transfer yapacağımızı söylemiştik. Aslında
geçen hafta töreni yapacaktık ama Fer'in gel-
mesi biraz uzadı. Çünkü kendisiyle görüş-
melerimiz bayadır sürüyor. Geldiği takımı
biliyorsunuz.
Feye-

noord'dan geldi. Orta saha oyuncusu. Alan-
yaspor kulübümüze katkı sağlayacağına
inandığımız bir sporcu. İnşallah öyle olacak-
tır. Allah kaza bela, sakatlık vermesin. Hem
Alanyasporumuza hem Fer'e hayırlı uğurlu
olsun. Gücümüze güç katacağına inandığı-
mız bir futbolcu inşallah bunu da izleyip gö-
receğiz. Aramıza hoş geldin" dedi. Transfere
ilişkin soruları da yanıtlayan Başkan Çavu-
şoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: “Bayağı bir
transfer yaptık. Hocamızla da görüşeceğiz.
İlk etap transferleri yaptığımızı düşünüyo-
ruz. Yapma imkanımız da olabilir. Duruma

göre ama net bir şey yok şu an için. Kad-
roda yeterince oyuncumuz var. Buna

inanıyoruz. Eksik olursa transferin
bitimine var ve o gün de değer-

lendiririz. Transfer yaparsak
bunu beraber göreceğiz ve

sizlerle paylaşacağız."

Elimden geleni
yapacağım

Alanyaspor'u daha
önce de takip ettiğini
ve çok beğendiğini dile
getiren Fer, Alanyas-
por ailesine katılmak-
tan duyduğu
mutluluğu aktardı.

Leroy Fer, "Başkanıma
teşekkür ediyorum. Gel-

diğim andan itibaren ku-
lübün bir aile kulübü

olduğunu hissettirdiler. Çok
sıcak bir karşılama oldu. Ben de

elimden geldiğinin en iyisini Alan-
yaspor için vereceğim. Kazanmayı

seven bir oyuncuyum" dedi.

antrenman öncesinde genel menajer
Maurizio Gherardini ile başantrenör Alek-
sandar Djordjevic, saha ortasında oyuncu-
larla ve teknik heyetle kısa bir toplantı
yaptı. Yeni transferlerinde yer aldığı sezo-
nun ilk antrenmanda, Senegal Milli Takımı
ile 2021 FIBA Afrika Şampiyonası’nda
forma giyecek olan Pierria Henry’nin yanı
sıra, Olimpiyat Oyunları’nda ülkesiyle final
maçına çıkan ve gümüş madalya kazanma
başarısı gösteren Nando De Colo izinli ol-
duğu için yer almadı. Sezon açılışında ta-
kımı yalnız bırakmayan Fenerbahçe
Beko’dan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi
Sertaç Komsuoğlu, takıma başarılar diledi.
Sarı-lacivertli ekip, yeni sezon hazırlıklarına
yarın yapacağı çalışmayla devam edecek.

Fenerbahçe 
Beko sıkı çalışıyor
Fenerbahçe Beko, yeni sezon hazırlıklarına
akşam saatlerinde yeni başantrenörü 
Aleksandar Djordjevic yönetiminde 
yaptığı antrenmanla başladıBursa

Fatİh
tekke’ye
emanet

BurSaSpor, teknik di-
rektör Fatih Tekke ile an-
laşma sağlandığını
duyurdu.
Kulüpten yapılan açık-
lamada, Fatih Tekke
ile 1+1 yıllık an-
laşma sağlandığı
belirtildi. Aktif fut-
bolculuk yaşantı-
sının sona
ermesinin ardın-
dan teknik direk-
törlüğe geçiş
yapan Fatih
Tekke, daha önce
Kayseri Erciyess-
por, Boluspor,
Manisaspor, De-
nizlispor ve İstan-
bulspor’da görev aldı.
Geçtiğimiz sezonun
önemli bölümünde İstan-
bul ekibinde görev alan
Tekke'nin, 27. Hafta maçı-
nın ardından İstanbulspor
ile yolları ayrıldı. 

Fenerbahçe'nin yeni transferi Güney Koreli stoper Kim Min-Jae,
basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'de 

olmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek 
sözlerine başlayan Kim Min-Jae, “Türkiye'nin ve Avrupa'nın 

bilinen kulüplerinden olan Fenerbahçe'ye katılmaktan 
dolayı kendimi çok mutlu hissediyorum” dedi

Süper Lig ekibi Kasımpaşa
2013-2016 yılları arasında forma-
sını giyen Ryan Donk'u kadrosuna
kattı. Lacivert beyazlı takımın
resmi sitesinden yapılan açıkla-
mada şu ifadeler yer aldı: "2013-

2016 yılları arasında Kasımpaşa-
mızın formasını giymiş Hollanda
vatandaşı, Surinam Milli Takım
kaptanı Ryan Henk Donk, sağlık
sponsorumuz Liv Hospital Vadi
İstanbul’da geçirdiği kontrollerin

ardından Kemerburgaz Tesisleri-
mizde Sportif Direktörümüz Emir
Saraç'ın da hazır bulunduğu imza
töreninde kendisini 1+1 yıllığına
Kasımpaşamıza bağlayan sözleş-
meye imza attı."
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Rosier ve Ghezzal'ı kadrosunda
tutmayı başaran, Mert Günok,
Mehmet Topal, SalihUçan,
Kenan Karaman, Alex Teixeira
ve Michy Batshuayi de renkle-
rine bağlayarak gücüne güç
katan Siyah-Beyazlılar şimdi
de gözlerini Kaan Ayhan ve
Umut Meraş'a dikti. Yerli kali-
tesini artırmayı ve takım içeri-
sinde alternatif yaratmayı
planlayan Kara Kartal iki milli
futbolcuyu da alarak transferi
noktalamayı hedefliyor.

Hafta sonuna kadar

Bu doğrultuda çalışmalarını
tam gaz sürdüren Beşiktaş ,
Kaan Ayhan için uzun süredir
pazarlık halinde olduğu Sas-
suolo ile orta yolu bulmaya çok
yaklaştı. Teknik direktör Alessio
Dionisi'nin kadrosunda pek

düşünmediği 26 yaşındaki fut-
bolcu için artık ufak detaylar
üzerinde konuşulduğu öğreni-
lirken, transferin bu hafta so-
nuna kadar sonuçlandırılma
ihtimalinin güçlü olduğu da
gelen haberler arasında.

Trabzonspor da devrede

N'Sakala'nın rahatsızlığı sonra-
sında sol bek araştırmaya baş-
layan Kara Kartal, Umut
Meraş'a yöneldi. Fransız ekibi
Le Havre'den ayrılmasına kesin
gözüyle bakılan, ülkemizden
Trabzonspor ve Adana De-
mirspor'la da görüşen 25 yaşın-
daki oyuncu için çalışmalar
kısa sürede sonuç verdi. Tecrü-
beli futbolcunun transferi için
Le Havre ile büyük oranda an-
laşmaya varıldığı, artık ayrıntı-
ların görüşüldüğü kaydedildi.

S üper Lig’de 2’nci hafta Galatasaray -
Atakaş Hatayspor maçı ile tamam-
landı. Oynanan 10 karşılaşmada ev

sahibi ekipler 5 galibiyet alırken 3 karşılaşma
da beraberlikle sonuçlandı. Bu hafta deplas-
manda kazanan takımlar ise Aytemiz Alan-
yaspor’u 4-1 mağlup eden Altay ve
Göztepe’yi 1-0 mağlup eden Öznur Kablo
Yeni Malatyaspor oldu. Süper Lig’de Beşik-
taş’In Gaziantep FK’ya konuk olduğu karşı-
laşmada sahalarda görmek istenmeyen bir
olay yaşandı. Karşılaşmanın 70’inci dakika-
sında topsuz alanda kendini yere bırakan
Beşiktaşlı futbolcu Fabrice N’Sakala için ha-
kemler, siyah-beyazlı ekibin sağlık heyetini
saha içerisine davet etti. Buradaki ilk müda-
halenin ardından ambulans saha içerisine
girerek tecrübeli oyuncuyu hastaneye gö-
türdü. Beşiktaş Kulübü Sağlık Kurulu Koor-
dinatörü Kerem Ülkü, maçın ardından
yaptığı açıklamada, N’Sakala’nın sahada
şuur kaybı yaşadığını vurguladı. 31 yaşın-
daki oyuncu ertesi gün hastanedeki tetkikle-
rinin tamamlanmasının ardından taburcu
oldu ve tedavisine İstanbul’da devam edil-
mesine karar verildi. N’Sakala ise taburcu
olduktan sonra yaptığı açıklamada, sağlık
durumunun iyi olduğunu söylerken destek

olan herkese teşekkür etti.

Son dakikada 3 puan geldi

Süper Lig’de sezona şampiyonluk parola-
sıyla başlayan Fenerbahçe ve Galatasaray,
2’nci hafta maçlarında son dakikalarda bul-
duğu goller ile 3 puanı hanesine yazdırmayı
başardı. Fenerbahçe, kendi sahasında Fra-
port TAV Antalyaspor’u 89’uncu dakikada
Zajc ve 90+2’nci dakikada Valencia’nın gol-
leriyle 2-0 mağlup etti. Galatasaray ise
88’inci dakikada Luyindama’nın golüyle at-
tığı gol ile 1-1’lik eşitliği bozarak, Atakaş Ha-
tayspor karşısında 2-1 galip gelmeyi başardı.

Altay çok hızlı döndü

Süper Lig’in yeni ekiplerinden Altay, ilk
hafta sahasında Yukatel Kayserispor’u 3-0
mağlup etmesinin ardından geçtiğimiz hafta
da Aytemiz Alanyaspor deplasmanından 4-1
galip dönerek, 2’nci haftayı lider kapatma
başarısı gösterdi. Altay’ın bu başarısı ise 28
yıl sonra bir ilk anlamına geldi. İzmir ekibi,
bir önceki sezonda alt ligde yer alıp Süper
Lig’e yükselen takımlar arasında tam 28 yıl
sonra ilk 2 haftayı lider kapatmayı başaran
ilk ekip oldu. 1991-1992 sezonunda alt ligde
şampiyon olup üst lige yükselme başarısı

gösteren Kocaelispor, ilk iki maçını kazana-
rak ilk 2 haftayı lider kapatma başarısı gös-
termişti. Kocaelispor, o sezon 1’inci haftada
Kayserispor’u 7-2, 2’nci hafta ise Bakırköys-
por’u 4-3 mağlup etme başarısı göstermişti.

Kasımpaşa siftah yaptı

İlk hafta sonunda ligde teknik direktör deği-
şikliğine giden 2 takımdan biri olan Kasım-
paşa, göreve Cihat Arslan’ı getirmişti.
Tecrübeli teknik adam, takımının başında
çıktığı ilk maçta, ligin yeni ekiplerinden GZT
Giresunspor’u 2-0 mağlup etme başarısı
gösterdi. Süper Lig’de 2018-2019 sezo-
nunda Akhisarspor’un başında görev alan
Arslan, 11 Şubat 2019’da Akhisarspor’un
Sivasspor’a 3-1 yenildiği maçın ardından ilk
defa bir Süper Lig maçında teknik direktör
olarak kulübede yer aldı.

Yiğido başarılı

Trabzonspor’un Demir Grup Sivasspor’u 2-
1 mağlup ettiği karşılaşmada Isaac Cofie,
Sivasspor formasıyla ilk golünü attı. 17
Temmuz 2019’dan bu yana kırmızı-beyazlı
formayı giyen Cofie, Trabzonspor karşısında
Sivasspor formasını 60’ıncı kez giydi ve ilk
golünü kaydetti. DHA

Kadrosunu güçlendirmek adına transfer çalışmalarına tam gaz devam eden Beşiktaş, Kaan Ayhan için
Sassuolo'nun inadını kırdı. Uzun süren pazarlıklar sonucunda taraflar büyük oranda anlaşmaya vardı

kaan transferi an meselesi

oğulcan cevabı
Galatasaray Kulübü, 2019-2020 sezonu devam ederken
Oğulcan Çağlayan'ın transfer sürecine müdahil oldukla-
rına yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı

Roma mesaisi

Süper Lig’de 2’nci hafta oynanan 10 karşılaşma ile sona erdi. Oynanan
karşılaşmalarda 21 gol atılırken 2.1 gol ortalaması yakalandı

Konuyla ilgili sarı-kırmızılı
kulübün internet sitesinde
"Çaykur Rizespor'un açık-
lamasına yanıtımızdır"
başlığıyla yayımlanan
açıklamada, "Başkanımız
Sayın Burak Elmas'n
GSTV yayınında açıkla-
dığı bilgi ve belgeler geçer-
liliğini korumakta ve
kamuoyunun takdirinde-
dir." denilerek, şu ifadelere
yer verildi: "Adı geçen
oyuncumuzun 2019-2020
sezonu devam ederken,
transfer sürecine Galata-
saray'ın müdahil olduğu
iddiaları tamamen gerçek
dışıdır. Başkan yardımcı-
mız Sayın Rezan Epözde-
mir'e yönelik mesnetsiz ve
yakışıksız ifadeleri ise hiç-
bir şart altında kabul etmi-
yoruz. Sürecin gidişatına
göre, gerekli gördüğümüz
takdirde görüşmelerde yer
alan bilgi, belge ve isimleri
tüm detaylarıyla spor ka-
muoyu ile paylaşacağımızı
belirtmek isteriz. Futbol
kamuoyunu ve Çaykur Ri-
zespor camiasını Türk fut-
bolunda yaratılmaya
çalışılan bu suni gerginliğe
karşı, doğruların yanında
ve Galatasaray camiası ile
omuz omuza durmaya
davet ediyoruz. Galatasa-
ray, mazisinde örnekleri
olduğu gibi, bugün de il-
keleri nedeniyle haksız
itham ve suçlamalarla
karşı karşıyadır. Ancak
Galatasaray, haklı müca-
dele ve dik duruşundan
asla vazgeçmeyecek, yine
geçmişte olduğu gibi,
bugün de bu süreçten güç-
lenerek çıkacaktır."

Bahoken önerisiMoussa Dembele, Keita
Balde, Hee-chan Hwang

için girişimlerde bulu-
nan Fenerbahçe’ye sü-
rekli menajerlerden de

oyuncu önerileri geliyor.
Bunlardan sonuncusu,
Angers forması giyen

Stephane Bahoken oldu

29 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi
sezon sonunda bitecek. Takımdan
ayrılmayı planlayan Bahoken’in bu
nedenle uygun bir bedelle transfer
olabileceği iletildi. Bahoken, Kame-
run Milli Takımı’nda da 14 kez
görev yaptı. 29 yaşındaki forvet,
Angers’te bu sezon 3 lig maçında

64 dakika sahada kaldı ve 1 gol attı.
Bahoken, geçen sezon ise ligde 30
karşılaşmada 6 kez fileleri havalan-
dırmıştı. Yıldız bir forvetle hücum
hattını takviye etmek isteyen yöneti-
min, Kamerunlu oyuncuyu Pe-
reira’nın istemesi halinde alternatif
olarak değerlendirebilir.

Trabzonspor, 26 Ağustos Perşembe günü
UEFA Konferans Ligi Play-Off turunda dep-
lasmanda Roma ile oynayacağı maçın hazır-
lıklarına başladı. Teknik direktör Abdullah
Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesis-
leri’nde saat 10.30’da yapılan antrenmanda
Demir Grup Sivasspor maçında oynayan
oyuncular yenilenme, diğer futbolcular ise
mobilizasyon ve 5’e 2 pas çalışması gerçek-
leştirdi. Antrenmanın son bölümünde ise da-
yanıklılık çalışması ve çift kale maç yapıldı.

Salonda çalıştığı
belirtilen Doruk-
han antrenmanda
yer almazken, gri-
bal enfeksiyon ge-
çiren ve Sivasspor
mücadelesinde yer almayan Abdulkadir Par-
mak da antrenmana katıldı. Bordo-mavililer,
bugün saat 10.00’da Roma’ya hareket edecek
ve saat 18.00’de burada yapacağı antren-
manla hazırlıklarını tamamlayacak.

SUper LIg nefeS keSIyor
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Kitaplara yoğun ilgi gösterildi

Balıkçı Kenan Beylikdüzü'nde bulunan Hz. Ali Camii ve Hz. Rümeysa Kız Kuran
Kursu öğrencilerini unutmadı. Kur'an-ı Kerim okumaya yeni başlayan öğrencileri
restoranına davet ederek balık ikram eden Kenan Balcı, daha sonrasında ise resto-
ranının içerisinde bulunan Deniz Canlılar Müzesini gezdirdi. Gerçekleştirilen etkin-
lik sonunda ise öğrenciler, denizlerde bolluk ve bereket yaşanması için dua etti

Eyüpsultan Merkez Mahallesi
Feshane Caddesi'nde bulunan 
kütüphane, vatandaşlara kitap
okuma alışkanlığı kazandırmak,
gençleri ve çocukları okumaya teş-
vik etmek amacıyla açıldı. Kütüp-
hanede 10 bin kitap ve araştırma
merkezi, kitap kafe, ders çalışma
alanları ile ferah kitap okuma ve
toplantı salonları yer alıyor

Balıkçı Kenan balık ikram etti

Ukrayna gemisinden dostluk ziyareti var
Ukrayna'dan gelen Grigoriy Kuropyatni-
kov' isimli gemi dostluk ziyaretinde bu-
lundu. Sahil Güvenlik Marmara ve
Boğazlar Bölge Komutanlığı botları da
eşlik ettiği gemi Sarıyer'e demirledi.Uk-
rayna'dan gelen Grigoriy Kuropyatni-
kov'un isimli gemi bugün sabah

saatlerinde Karadeniz'den İstanbul Boğa-
zı'na giriş yaptı. Gemiye, Sahil Güvenlik
Marmara ve Boğazlar Bölge Komutan-
lığı botları da eşlik etti. Dostuk ziyareti
yapan gemi Sarıyer Büyükserse de bulu-
nan Sahil Güvenlik Marmara ve boğazlar
bölge komutanlığı limanına demirledi.

Beylikdüzü'nde bulunan Hz. Ali
Camii ve Hz. Rümeysa Kız Kuran
Kursu öğrencilerini unutmayan Ba-
lıkçı Kenan, öğrencileri restoranında
ağırladı. Kur'an kursu öğrencilerine
balık ikram eden Kenan Balcı, ye-
mekten sonra ise restoranının içeri-
sinde bulunan Deniz Canlıları
Müzesini öğrencilere gezdirdi. Mü-
zede bulunan canlılar hakkında bilgi
veren Kenan Balcı, daha sonrasında
ise öğrencilere deniz ve deniz canlı-
larının önemini anlattı. Gerçekleşti-
rilen etkinlik sonunda ise bir araya
gelen öğrenciler, öğretmenlerinin
öncülüğünde deniz kirliliklerinin bit-
mesi, son günlerde yaşadığımız
doğal afetlerin son bulması ve de-
nizde balık bolluğu yaşanması için
dua etti.
Öğrencilerimizle 
güzel gün geçirdik

Kur'an kursu öğrencileri ile çok
güzel ve verimli bir gün geçirdiğini
ifade eden Kenan Balcı, “Hz. Ali
Camii ve Hz. Rümeysa Kız Kuran
Kursu öğrencilerini cüz okumayı
bitirerek Kur'an okumaya başladı.
Bizde bu başarılı öğrencilerimizi
ödüllendirmek için kendilerine
balık ikram ediyoruz ve Türkiye

Deniz Canlıları Müzesini gezdire-
ceğiz. Gerçekleştirdiğimiz bu et-
kinlik sonunda ise çocuklarımız ile
birlikte deniz kirliliklerinin bitmesi,
son günlerde yaşadığımız doğal
afetlerin son bulması ve denizde
balık bolluğu yaşanması için dua
edeceğiz” dedi. Balık ikramı hak-
kında konuşan bir öğrenci ise,

“Burada olmaktan çok mutluyum.
Cüz okumayı bitirdik ve Kur'an
okumaya başladık. Bizi ödüllen-
dirmek için Balıkçı Kenan'a getir-
diler. Burada abiler bize balık
ikram ettiler. Arkadaşlarımda
bende çok mutluyuz Balıkçı Ke-
nan'a çok teşekkür ediyorum”
diye konuştu. BARIŞ KIŞ

S top Grup Güvenlik A.Ş. ta-
rafından bir yıl önce yerli
ve milli imkanlarla projesi

tasarlanarak çalışmalara başla-
nılan Açık Konsept Dikey Rüz-
gar Tüneli sistemi, test uçuşları
başarı ile gerçekleştirilerek ge-
rekli belgeler alındı. Askeri ve

sivil havacılıkta paraşütle atlama eğitimle-
rinde kullanılacak olan sistem, başlangıç se-
viyesinde eğlence sektöründe ve
üniversitelerin havacılık bölümlerinde de
eğitim amaçlı kullanılabilecek. Dünya hava-
cılığının kabul ettiği bu sistem artık ülke-
mizde de üretilecektir. Elektrik, mekanik ve
elektronik sistemlerin tamamı yerli imkan-
larla imal edilen bu sistem, test uçuşlarını

başarı ile gerçekleştirerek seri üretime ge-
çildi.

Mutlu ve gururluyuz

Dikey Rüzgar Tüneli projesiyle ilgili konu-
şan Stop Grup Güvenlik A.Ş. Yönetim Ku-
rulu Başkanı Murat Şahin, “11 yıldır
güvenlik sektöründe NATO, ROKETSAN,
ASELSAN, Kara kuvvetleri gibi büyük kuru-
luşlara hizmet vermekteyiz. Dikey Rüzgar
Tüneli üretme fikri bir yıl önce oluştu. Bir
yıldır üstünde çalıştığımız sistemi bu gün
hayata geçirdik. Dikey Rüzgar Tünelinin
kullanım alanı paraşütten atlama simülatö-
rüdür. Paraşütle atlamada iki evre vardır, bi-
rinci evre uçaktan atladığınız kısım havada
kalmayı öğrendiğiniz kısım, ikincisi ise para-

şütün açılmasından sonra yere iniş dönemi-
dir. Dikey Rüzgar Tüneli uçaktan atladığı-
nızdan paraşütü açacağınız ana kadar
havada ne şekilde kalacağınızı öğreneceğiz
simülatördür. Burada paraşütle atlamanın
riskleri çok fazla. Bilmeyen birinin uçaktan
ilk atlaması çok riskli, Dikey Rüzgar Tüne-
liyle bir saatlik eğitim yüzde 90 oranında ha-
vada nasıl kalacağını öğretmektedir. Bu da
paraşütçünün hayatını riske etmemek adına
çok önemli bir unsur. Türk havacılık ve sa-
vunma sanayisine böyle bir ürün kazandır-
dığımız için çok mutluyuz ve gururluyuz”
dedi.

Türkiye'de bir ilk

Bir yıl önce yola çıktıklarını ve ürünü yap-

mak için başladıklarını söyleyen Şahin, “Bir
yıl evvel yola çıkarken, Atatürk'ün İstiklal
göklerdedir sözüyle ve sayın cumhurbaşka-
nımızın yerli ve milli sözünü birleştirerek
Türk Savunma Sanayine, havacılık sanayi-
sine bir ürün kazandırmak istedik. Dikey
Rüzgar Tünelinin açık konsepti Türkiye'de
bu güne kadar üretilmemiştir. Bunun ilk
yapan firma olmaktan gurur duyuyoruz.
Ürünümüzün lansmanını yaptık. Özel Kuv-
vetlerde 8 yıl paraşüt eğitmenliği yapmış bir
albay arkadaşımız geldi ve ürünümüzün de-
nemelerini yaptı ve olurunu verdi. Türk
Hava Kurumu ürünümüzle çok ciddi önem
gösterdi. Çok ilgilendiler, geldiler yine gele-
cekler. Türk Hava Kurumunun bu şekilde il-
gilenmesi bizi onure etti. Özellikle savunma

sanayisi ve eğlence sektörüne üniversitelere
böyle bir ürün kazandırdığımız için mutlu-
yuz. Gerçekten 27 yıllık bir geçmişi var şirke-
timizin, gelmiş olduğumuz son nokta
burası. Ama bazı konularda çok aykırı fikir-
lerimiz oldu, sonuca ulaşmak bizi mutlu
ediyor” diye konuştu.
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Yerli ve milli teknolojiyle Stop Grup Güvenlik A.Ş. tara-
fından üretilen açık konsept Dikey Rüzgar Tüneli pro-
jesi, test uçuşlarını başarıyla tamamladı. Proje hakkında
bilgiler aktaran Yönetimi Kurulu Başkanı Murat Şahin,
“Türk havacılık ve savunma sanayisine böyle bir ürün
kazandırdığımız için çok mutluyuz ve gururluyuz” dedi
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