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Türk Tabipler Birliği 
Merkez Konsey üyesi ve

Denizli Tabip Odası Başkanı 
Rıza Hakan Erbay, Sağlık Bakan-
lığı'nın 9 Eylül'de yayınladığı bir
düzenleme ile devlet hastanele-
rinde sağlık idarecilerine poliklinik
randevularını MHRS üzerinden 
5 dakikada bir olacak şekilde
açma talimatı verdiğini söyledi.
Bu durumun hekimlerin hastalık
bulaş riskini artıracağını belirten

Erbay; “Bir hastanın muayene ve
tetkik istemi düşünüldüğünde 
ayrılması gereken süre en az 
15-20 dakika olmalıdır” dedi. 
Corona salgını ile mücadelede 
18 ayı geride bıraktıklarını da 
belirten Erbay, “Şeffaf yönetilme-
yen pandemi nedeniyle geçtiğimiz
18 ay boyunca tüm sağlık çalışan-
ları her zamankinden fazla 
yorulmuş, tükenme noktasına
gelmiştir” diye konuştu.
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Avcılar Belediye Başkanı Av.
Turan Hançerli, Yeniden Refah

Partisi, Emek Partisi, HDP, Demokrat
Parti, Sol Parti ve DSP'nin ilçe başkan-
lıklarını ziyaret ederek başarılar diledi.
Bütün siyasi partilerin kıymetli oldu-
ğunu anlatan Hançerli, “Avcılar'da de-
mokasi kültürünün gelişmesine tüm
siyasi partilerimiz katkı veriyor. Biz de
bunu önemsiyoruz. Her biriyle görüşü-
yor, ziyaret ediyoruz” dedi.
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SİYASİ PARTİLERE ZİYARET

Demokrasi en
büyük zenginlik

MASKE TAKMAYA
DEVAM EDiLECEK

Koronavirüs tedbirlerinde
asla taviz vermeyeceklerini

vurgulayan Erdoğan, “Dün baka-
nımla da yaptığım görüşmede,
‘Başta maske olmak üzere bunlar-
dan da taviz veremeyiz’ diyor.
Bundan taviz veremeyiz dediğine

göre, demek ki Bilim Kurulu’nun
maske olarak hassasiyeti var.
Bunun da çarşıda, pazarda, 
sokakta, kapalı mekanlarda
olduğu bir gerçek. Bundan taviz
vermeden yolumuza devam 
edeceğiz” diye konuştu. I SAYFA 7
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Ülkeyi enkaza
döndürdün!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 
Merkez Bankası'nın faiz indirimi 

kararı sonrası, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a
sert eleştiriler yöneltti. Kılıçdaroğlu, “Mali
piyasalarımız Saray’ın dünkü akıl dışı faiz
indiriminin etkisiyle sarsıldı. Erdoğan, 
seçimden kaçıyorsun, tamam; ülkeyi 
enkaza döndürdün, anlıyorum. Şimdi tek
yapman gereken, ülkeyi daha fazla tahrip
etmemek için, aklından şu an geçen ne
varsa, işte tam onu yapmamaktır” dedi.
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SAĞLIK ÇALIŞANLARI 
TÜKENME NOKTASINDA

Düzenlemenin hekimlerin
çalışma şevkini kırdığını

ifade eden Erbay, yeni düzenle-
melerle birlikte 1 doktorun günde
90 hasta bakmaya mecbur bıra-
kıldığını belirterek, bu düzenin
kölelikten farksız olduğunu söy-
ledi. Erbay, “Bu sebeple hekim 
istifaları ve emeklilik taleplerinin
hızla arttığı bilinmektedir. Emekli
olan hekimler de geçinemedikleri
için çoğunlukla emeklilik sonrası
çalışmak zorunda kalmaktadır.

Bu kez de bir ceza gibi emekli
maaşlarında ciddi kesintiler 
yapılmaktadır. Tıp Fakültesi 
öğrencileri ve uzmanlık öğrenci-
leri asistanlar tüm bu karanlık
tablonun farkında olarak  giderek
umutsuzluğa sürüklenmektedir.
Bu genç hekim adayları ve hekim-
ler arasında intiharlar giderek 
artmaktadır. Yeni mezun birçok
hekim de yurtdışında çalışma
arayışındadır” dedi.
I SAYFA 9
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DOKTORLAR ARASINDA 
iNTiHARLAR ARTIYOR

HERKES KAPISININ
ÖNÜNÜ SÜPÜRSÜN
Silivri Belediyesi ve Cem Karabay Sualtı Sporları Eğitim Merkezi
işbirliği ile “Denizde Temizlik Var” temalı sualtı deniz temizliği
etkinliği gerçekleştirildi. 11 dalgıcın Silivri sahilinde temizlik
yaptığı etkinlikte konuşan Yılmaz, “Daha temiz bir doğa ve çevre
için herkesi kapısının önünü temizlemeye davet ediyorum.” dedi
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DOKTORLAR KOLE
GIBI CALISACAK!

Türk Tabipler Birliği Merkez Konsey 
üyesi Rıza Hakan Erbay, Sağlık

Bakanlığı’nın poliklinik randevularını 
5 dakikada bir olacak şekilde açılması

talimatı verdiğini belirterek, “Doktorların
günlük poliklinik sayıları yaklaşık 90 

hastaya çıkacak. Hekimler performansa
dayalı çalışma sistemiyle devlet ya da özel
sektörde adeta köle gibi çalıştırılacak. Bu

büyük bir iş yükü demek” diye konuştu

Erbay, “Çalışma saatlerinin azaltılarak 6 saate indirilmesi, 
dinlenme sürelerinin yeterli bir şekilde ayarlanması, dinlenme 
mekânlarının salgına göre yapılandırılması ve kişisel koruyucu
ekipmanlarının eksiksiz sağlanması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan, cuma
namazını Üsküdar’da

bulunan Hz. Ali
Cami’nde kıldı. Cuma

namazı sonrası konuşan
Erdoğan koronavirüs

tedbirlerini sürdürecek-
lerini belirterek, “En

önemlisi maske. Maske
takmaya her şartta

devam edeceğiz” dedi

ASLA TAViZ VERMEYECEĞiZ

Recep Tayyip Erdoğan

İBB, tamamı yerli ve milli olanaklarla
üretilecek 50 yeni nesil Deniz Taksi-

den 8’ini suya indirdi. İBB Başkanı Ekrem
İmamoğlu, “Deniz taksilerin tümünün Haliç
Tersanesi’nde üretilmesi çok çok değerli. Bu
tersane, göreve geldiğimizde bomboş, terk
edilmiş bir alandı. Buradaki ustalar, çalışanların iş
üretmedikleri için yüzlerindeki hüznü görmüş bir
belediye başkanıyım. O kabiliyetli arkadaşlarımıza
tekrar üretebilme fırsatını onlara tanımış olduk.
Bir nevi, yerli ve milli bir ürünü de denize
indirmenin keyfini yaşıyoruz” dedi. I SAYFA 5
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DENİZ TAKSİLER
SUYLA BULUŞTU

Selçuk Bayraktar diye biri kişi var. Bu
adam kalkmış Milli Havacılık rekorla-
rına imza atmış. İnsansız Hava Aracı
Sistemi'nin güdüm ve kontrol sistemi 
tasarlamış . Türk Silahlı Kuvvetleri en-
vanterine giren ilk Milli İHA olma
ünvanına sahip olmuş. Türki-
ye'nin ilk döner kanat İHA
Sistemini gerçekleştirmiş.
Türkiye'nin ilk TİHA (Taarruzi
İnsansız Hava Aracı) Sis-
temini hayata geçirmiş.

Selçuk Bayraktar
diye birisi...!

Ekrem
İmamoğlu

Bağcılar Belediye Başkanı Lok-
man Çağırıcı, ilçe esnafıyla bir

araya gelerek pahalılığın nedenleri hak-
kında bilgi aldı. Ortaya çıkan manzara-
nın çözümü için çalışacaklarını anlatan
Çağırıcı, “Yaşanan hukuksuzluklara,
yanlışlara ve pahalılığa karşı Cumhur-
başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın
liderliğinde hareket ediyoruz. En yakın
zamanda bu sorunu çözeceğiz. İnşal-
lah yapılacak çalışmalar neticesinde
hem vatandaşımız hem de siz değerli
esnafımız rahat bir nefes alacak” dedi.
Çağırıcı, bu tür ziyaretlerin önümüz-
deki günlerde diğer mahallelerde de
devam edeceğini söyledi.I SAYFA 5
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ÇAĞIRICI DERT DİNLEDİ

Pahalılığa karşı
çare bulacağız

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi
Belediye Başaknı Cüneyt Yüksel,

Damga'ya konuştu. İlçede sürdürdük-
leri hizmetlere ilişkin konuşan Yüksel,
“Bizim için önce Süleymanpaşa halkı-
nın mutluluğu gelir. Süleymanpaşa
halkının istemediği hiçbir şeyi yapma-
yız. Benim hizmet anlayışımız her

zaman budur.
Halk ne derse
odur. Şimdiye
kadar bu doğrul-
tuda kararlılıkla
çalıştık bundan
sonra da aynı
hizmet anlayı-
şıyla çalışmaya
devam edeceğiz”
ifadelerini kul-
landı. I SAYFA 9
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HALK NE DERSE O

Halkın istemediği
bir şey yapmayız

Beylikdüzü işçiler
için harekete geçti

Beylikdüzü Belediyesi, tehlikeli iş
gruplarında çalışan belediye perso-

neline mesleki yeterlilik belgesi zorunluluğu
gelmesiyle birlikte çalışmalara başladı. 
Belediyenin tüm birimlerinde yapılan
görüşmelerin ardından belirlenen 76 kişi,
mesleki yeterlilik sınavlarında başarılı
olduğu takdirde belge almaya hak kazana-
cak. Aynı zamanda belediyenin, Beylikdüzü
Halk Eğitim Merkezi iş birliği ile 18 farklı
çalışma alanında her biri yaklaşık 40 saat
süren mesleki eğitim programlarından
1037 personel faydalanacak.
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Küçükçekmece'de
Karadeniz rüzgarı

Sefaköy Fevzi Çakmak Meydanı'nda
başlayan Trabzon Günleri festivali-

nin ilk gününde Niyazi Koyuncu ve Uğur
Albayrak sahne aldı. Kurulan stantlarda
Trabzon yöresine özel yiyecekler, hediyelik
eşyalar ve yöresel kıyafetler yer aldı. 
Küçükçekmece Belediyesi ve Küçükçek-
mece Trabzonlular Derneği işbirliğinde 
düzenlenen festivalde vatandaşlara hamsi
ve helva ikram edildi. Vatandaşlar etkin-
liğe ilgisi yoğun oldu. Küçükçekmece
Trabzonlular Derneği Başkanı Hafız 
Şirazi Kaba konser öncesi Küçükçekmece
Belediye Başkanı Kemal Çebi'ye hediye ve
plaket takdim etti. I SAYFA 4
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İstanbul’un en eski
çeşmesi ortaya çıktı

Fatih'te bulunan Bizans dönemine
ait Bukoleon Sarayı'nda başlayan

kazı ve restorasyon çalışmaların 
İstanbul'un en eski çeşmesinin bulunduğu
belirtildi. I SAYFA 9
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ERDOĞAN’A

YÜKLENDİ
ERDOĞAN’A

YÜKLENDİERDOĞAN’A

YÜKLENDİERDOĞAN’A

YÜKLENDİERDOĞAN’A

YÜKLENDİERDOĞAN’A

YÜKLENDİERDOĞAN’A

YÜKLENDİERDOĞAN’A

YÜKLENDİERDOĞAN’A

YÜKLENDİ

Kemal 
Kılıçdaroğlu

Mehmet Mert’in köşe yazısı sayfa 9'da 

Çocuklar artık
astronot olacak
Havacılık, uzay, robotik kodlama

gibi programlarla gençlerin gele-
ceğini belirleyen projelere

imza atan Selçuk Bayrak-
tar, TEKNOFEST ile 
ilgili açıklamalarda 
bulundu. Bayraktar,

“Burada herhangi bir 
şey gezerken, ufacık çocuk-

lar dediğiniz gibi artık topçu
olayım popçu olayım değil, çocuk
geldi helikoptere bindirdi subayları-
mız 'Ben astronot olmak istiyorum'
dedi. Hedefimiz de buydu” dedi.

Silivri Belediyesi “Denizde Temizlik Var”
temasıyla Silivri sahilinde sualtı temizliği

yaptı. Etkinliğe ilişkin konuşan Belediye Başkanı
Volkan Yılmaz, “Atalarımızın da dediği gibi herkes
kapısının önünü süpürmek zorunda. Eskiden her

esnaf dükkânını açtığında yaptığı ilk iş, dükkâ-
nın çırağı kapının önünü süpürür ve sulardı.

Sokaklarımız tertemizdi. Temizlik 
görevlisine de ihtiyacımız yoktu.
Onun için ben herkesi kapısının
önünü süpürmeye davet ediyo-
rum. Herkes kapısının önünü

süpürdüğünde göreceksiniz
ki daha yaşanabilir bir Si-

livri bizi bekliyor. Daha
temiz, daha güzel bir

Silivri için tarihiyle,
kültürüyle, doğasıyla
Silivri’de hayat var
diyorum.” dedi.

TEMiZLiK iŞÇiSiNE 
GEREK KALMAZ

ç

Vicdansız kadın!
Şişli, Kurtuluş'ta
psikolojik sorunları

olduğu iddia edilen kadın,
evinin pencere demirlerine
boyanmış ölü kedi astı. Te-
dirgin olduklarını söyleyen
mahalle sakinlerinin şika-
yeti ile kadın, gözaltına
alındı. I SAYFA 3
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Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, herkesin kapısının önünü 
süpürmesi halinde temizlik işçisine bile gerek kalmayacağını söyledi.

ESENYURT
VATANDAŞA
UMUT OLDU 

HABERİN DEVAMI SAYFA 4’TEHABERİN DEVAMI SAYFA 3’TE

FiRARi KATiL
YAKAYI ELE VERDi

Volkan
Yılmaz
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D oğumdan
önce anne
karnında

bebek için ideal şart-
lar sağlanmışsa ço-
cuğun normal kilo
ve boya sahip olaca-
cağını belirten Yap-
rak, “Annenin
hamileliği sırasında
sigara içmesi, alkol
kullanımı veya geçir-
diği bazı bulaşıcı
hastalıklar anne kar-
nındaki bebeğin büyüme ve gelişmesini
olumsuz etkiler. Düşük doğum ağırlığı
(2500 gram altı) olan çocukların dörtte bi-
rinde büyüme geriliği gözlenebilir.” açıkla-
masında bulundu.

Hormonu salgılayamaz 

Çocukluk döneminin kronik hastalıkları ve
kullanılan bazı ilaçlar büyümeyi olumsuz
etkilediğini söyleyen Yaprak, “Örneğin korti-
zol kullanımı, kronik kansızlık, uzun süre
astım, romatizmal hastalıklar, kalp hastalık-
ları gibi durumlar boy kısalığına yol açabilir.
Beyindeki hipofiz bezi bazı durumlarda bü-
yüme hormonunu salgılayamaz veya az
salgılar. Büyüme hormonu eksikliği ile bera-
ber hipofizden salgılanan diğer hormonlar
da eksik olabilir. Bu durumun sebebi do-
ğumsal olabileceği gibi, ikiz gebelik, bebeğin
doğum sırasında makat gelişi ya da şiddetli
kafa yaralanması, menenjit gibi bir hastalık
sebebiyle beynin hasar görmesi sonucu bü-
yüme hormonu eksikliğine yol açabilir. Bu
hormonun çocuklarda ve bebeklik 

döneminde uzama için etkisi oldukça fazla-
dır. Büyüme hormonunun bu gibi durum-
larda salgılanamaması ya da hasar görmesi
çocuklarda kısalığa yol açan en önemli et-
menlerden bir tanesidir.” şeklinde konuştu.

Uzama hızlanır 

Çocuklarda boy uzatmaya yardımcı besin-
leri sıralayan Yaprak, D vitamininden zen-
gin gıdalara dikkat çekti. Uzm. Diyet.
Yaprak, “D vitamini kemik ve kıkırdak geli-
şiminde çok önemli bir yere sahiptir çünkü
vitamin ve minerallerin tümüyle emilimine
yani alınan gıdadan gerçek anlamda fayda
sağlamasına yarar. Gıdalar arasında en çok
yumurta sarısı, karaciğer ve balıkta bulunan
D vitamininin temel kaynağı güneş ışınları-
dır. Çok fazla olmamak kaydıyla ve güneş
ışınlarının dik geldiği saatler dışında güneşe

çıkarılan çocukların kemik gelişimi ve boy
uzaması hızlanır.” dedi.

Et-balık

Çocukların günlük 100 gr et ya da balık tü-
ketmesi protein alımı ve hem zihinsel, hem
de bedensel gelişim açısından önemlidir. Et-
teki demir, balıktaki selenyum ve fosfor açı-
sından bu iki besin çocuk beslenmesinde
büyük yer tutar.

Yumurta

En yüksek protein kaynaklarından biridir.
Bununla birlikte yumurta içeriğindeki A,
D, E ve B vitaminleri ve demir ile çocuk
gelişiminde başvurulması gereken temel
gıdalardandır.

Pekmez

Kalsiyum ve fosfor bakımından zengin
olan pekmez enerji vermesi ile de çocuk
gelişimi bakımından önemlidir. bununla
beraber potasyum, magnezyum ve demir
alımı için de tercih edilmesi uzmanlar ta-
rafından önerilmektedir.

Keçiboynuzu

Karbonhidrat bakımından zengin olan
keçiboynuzu B, B3, D vitaminleri, kalsi-
yum, potasyum ve fosfor yönünden zen-
gin oluşu itibariyle çocuklarda vücut ve
zekâ gelişimini destekleyen gıdalardandır.

Süt, peynir ve yoğurt

Kalsiyum bakımından en zengin gıdalar
süt ve süt ürünleridir. Bu ürünlerin pro-
tein bakımından zengin oluşları, özellikle
yoğurdun probiyotik etkisi çocuğun sindi-
rim sisteminin çalışmasına yardımcı
olacaktır.

Lahana

İçerdiği bol miktarda lif, protein, sodyum,
potasyum, C ve K vitaminleri ile bağışık-
lık sisteminin güçlenmesi adına vazgeçil-
mez besinlerdendir.

Kuru yemiş

Tüm kuru yemişler çocuk beslenmesinde
yer verilmesi gereken gıdalardandır. Bun-
lar arasında fındık, ceviz ve badem güçlü
bir Omega-3 kaynağı olarak kalbin ko-
runmasında etkilidir. Fıstık zihinsel ve be-
densel yorgunluğu alır ancak alerjen
bünyelerde kullanımına dikkat edilmelidir.

Muz

Muz en güçlü potasyum minerali kaynak-
larındandır. Potasyum, kemikler güçlen-
mesinde ve boy uzamasında önemli rol
oynamaktadır. 

Havuç

Havuç da boy uzatan yiyecekler arasında-
dır. A vitamini ve C vitamini için mükem-
mel bir besin kaynağı olan havuç,
kemiklerin güçlenmesinde ve sağlıklı ol-
masında önemli rol oynamaktadır.
Uzm. Diyet. Yaprak, çocuk için erken
yaşta, erken teşhis ile büyüme geriliği ve
boy kısalığı testleri yaptırarak, doktoruna
danışarak, sunulan tedavi yöntemlerini
takip ederek ve verilen sağlıklı beslenme
önerilerini uygulayarak kısalığın önüne
geçebilebileceğini de belirtti.

Uzman Diyetisyen Tuğba Yaprak,

çocuklarda boy kısalığı ve
nedenleri hakkında önemli 

bilgiler verdi. Boy kısalığının 

birden fazla sebebi olabileceğini

söyleyen Uzm. Diyet. Yaprak, “Boy

kısalığı, çocuğun yaş ve cinsiyetine

göre boyunun kısa olmasıdır.

Çocuğun boyunun kısa olmasının

birden fazla sebebi olabilir.

Tüketilen besinler, aile genetiği,

çevresel faktörler, geçirilen
hamileliğin durumu, büyüme 

hormonu salgılanmaması, doğum

sırasında oluşan komplikasyonlar,

spor gibi etmenlerden dolayı

çocuğun boyu kısa kalmış veya

gelişim geriliği gözlemlenmiş 
olabilir” dedi

Tuğba Yaprak

TEDAVi EDiLMEZSE 
GÖRME AZALIYOR!
Çeşitli belirtilerle ortaya çıkan retina yırtıkları hakkında açıklamalarda bulunan Op. Dr. Ercan Sağlam, “Işık çakması,
sinek uçuşması, karaltı ya da ani görme kayıpları gibi çeşitli belirtiler gösteren retina yırtıkları tedavi edilmediğinde
görme azalmasına neden olabilir. Tedavinin gecikmesine bağlı olarak tam görme kaybı da yaşanabilir” dedi

Göz Vakfı Bayrampaşa Göz Hasta-
nesi’nden Op. Dr. Ercan Sağlam,
retina yırtığı gelişmesi yönünden

riskli grupta yer alan kişilerle ilgili açıklama-
larda bulundu. Sağlam, risk gruplarını şöyle
sıraladı: “Miyop kişiler ve özellikle diyoptrisi
yüksek olanlar, (5-6 üstü), ailesinde retina
yırtığı ve dekolmanı hikayesi olanlar, kata-
rakt ve bazı göz ameliyatı geçirmiş olanlar,
göz ve kafa travması geçirenler, ileri yaş
grubundakiler, bazı sistemik hastalığı olan-
lar.” ifadelerini kullandı. 

Kontroller aksatılmamalı 

Miyop kişilerin retina yırtığı konusunda dik-

katli olması gerektiğini ve kontrollerini ak-
satmaması gerektiğini söyleyen Op. Dr.
Ercan Sağlam, “Miyop kişilerin gözleri, nor-
mal kişilere göre daha uzundur, retina ve ko-
roid gibi göz tabakaları daha incedir. Bu
nedenle doğuştan retina dejenerasyonları,
delikleri ve yırtıkları daha sık görülür. Bu ki-
şiler her muayeneye gelişte, mutlaka ilaçla
göz bebekleri büyütülüp retinaları dikkatlice
kontrol edilmelidir” diye konuştu.

Yapısı bozulur 

Retina yırtıklarının çeşitli be-
lirtilerle ortaya çıktığını ifade
eden Sağlam şu bilgileri de

paylaştı: “Gözün içini vitreus dediğimiz jel
tabaka doldurur. Genç yaşlarda homojen ya-
pıda ve tamamen şeffaf olan vitreus, diabet,
infeksiyon, romatizma gibi bazı hastalıklar
ve yaşlanma nedeniyle zamanla yapısı bo-
zulur yer yer sıvılaşır, büzülür ve retinadan
ayrılmaya başlar ancak bu sırada yapıştığı
yerlerde retinayı çekerek yırtık oluşmasına
neden olabilir. Vitreusun yapısının bozul-
ması, kişilerde sinek uçması ya da çeşitli

karaltılar benzeri şikayetlere neden
olur. Bazen yırtık oluşurken damar
yırtılmaları da görülür ve bu kez ka-
namalar tabloya eşlik eder. Kanama
miktarına göre, kurum yağması,
büyük karaltılar ya da tamamen
görme azalması tarzında şikayetler
olur.” açıklamasında bulundu. 

Tedavi yöntemi

Retina yırtığı belirtileri olan kişilerin
vakit kaybetmeden göz doktoruna

başvurması gerektiğini aktaran Sağlam,
“Yapılacak basit bir göz muayenesi bile tanı
konmasına yeterli olabilir. Erken dönemde
yakalanırsa yani yırtık etrafı henüz kalma-
mış ise laser ile ayaktan tedavi edilebilir.
Cerrahi girişim gerektirmez. Ancak geciki-
lirse ve retina dekolmanı gelişmiş ise o
zaman cerrrahi girişim gerekir. Duruma
göre retinopeksi dediğimiz sadece hava ya
da gaz verilerek tedavi edilebileceği gibi
daha ciddi ve komplike cerrahi girişimlerin
yapılması da gerekebilir.” dedi. DHA

Ercan Sağlam

TOPA KAFA 
ATMAYALIM
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı 
Doç. Dr. Ahmet İnanır topa kafa atma 
(futbol), karate ve boks gibi sporların
boyun ve beyinde hasara yol açabilmekte,
futbolcuların demans yaşama ve fıtık olma
riskini artırdığını söyledi

Bilim adamları ola-
rak topa kafa atma-
nın yasaklanması

konusunda görüş bildirdikle-
rini belirten İnanır, topa kafa
tutmanın ne gibi sorunlara yol açacağı hakkında
önemli bilgiler paylaştı.

Hafıza kayıpları olabilir

Topa kafa atmanın farklı hastalıkları da ortaya çıkara-
cağını söyleyen İnanır, “Futbolcuların vurduğu toplar
sıklıkla yaklaşık olarak saatte 90 kilometre hızla kafaya
çarpabilmektedir. Bir çok defa tekrarladığı için, tekrar-
layan beyin sarsıntılarının, uzun yıllar içinde kalıcı bi-
lişsel ve hafıza kayıpları ile kendini gösteren beyin
hücrelerinde bozulmaya neden olan kronik travmatik
ensefalopati adı verilen beyin hastalığına neden olabil-
mektedir. Bu nedenle Amerika’da özellikle çocukların
topa kafa ile vurmaları yasaklanmıştır. Ayrıca Alzhei-
mer Hastalığı, ALS ve benzeri motor nöron hastalığı,
Parkinson hastalığı görülme riski artmaktadır. Burada
bu hastalığa neden olur anlamı çıkmasın; çıkmasına
bir katkı sunar şeklinde anlaşılmalıdır. Top darbesi
hafif bir travma meydana getirmesine rağmen küçük
travmalar tekrarladığı için, damla damla akan bir
suyun çarptığı yerdeki kayayı zamanla oyması gibi
beyin veya boyunda bozulmalara neden olmaktadır.”
ifadelerini kullandı.

Ahmet İnanır

TANRISEVSİN'DEN
ÖRNEK DAVRANIŞ

Atv dizisi 'Kalp Yarası'nın yıldızı
Yağmur Tanrısevsin, Hatay Valisi
Rahmi Doğan ve eşi Gülden Gülüzar

Doğan ile birlikte Hatay Büyükşehir Belediyesi
Sahipsiz Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon
Merkezi'ne bir ziyaret gerçekleştirdi. Hayvanse-
verliği ile de tanınan Tanrısevsin, merkezdeki
hayvanlarla tek tek ilgilenirken, çalışanlarla da
bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Hatay Valisi
Doğan, "Her canlıyı Allah'ın yarattığı bir güzel-
lik olarak kabul edip onların da yaşama hakkı
olduğunu bilen bir kültür ve medeniyetin men-
suplarıyız" dedi. İstanbul'da da barınakları zi-
yaret ettiğini söyleyen Tanrısevsin ise "Bu
barınaktaki hayvanların tedavilerini takip ede-
ceğim ve sahiplendirilmeleri için elimden geleni
yapacağım" dedi. 
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Kaza saat 10.45 sıralarında TEM
Otoyolu Ankara istikameti Çam-
lıca Gişeleri geçtikten sonra mey-

dana geldi. İddialara göre 59 ADU 800
plakalı motosiklet sürücüsü Vahit Dalkaya
(39) emniyet şeridinde ilerlediği sırada, yol
kenarında çalışma için emniyet şeridine yak-
laşan Karayolları 1.Bölge Müdürlüğü'ne bağlı
kamyona çarptı. Olay yerine polis ve sağlık
ekibi sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle sürük-

lenen motosiklet sürücüsü olay yerinde ha-
yatını kaybetti. Kamyon sürücüsü polis oto-
suna bindirilerek emniyete götürüldü. Olay
yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardın-
dan cenaze Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Po-
lisin kaza ile ilgili soruşturması devam
ediyor. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Ankara
istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı. Tra-
fik drone ile havadan görüntülendi.
DHA

O lay, Şişli Kurtuluş Ma-
hallesi Değirmen So-
kak'ta meydana geldi.

İddialara göre, çocukluğunda
Kurtuluş'ta yaşayan Kader K.
(46) bir süre önce babasından
kalan boş eve geldi. Önce evin
cam ve çerçevelerine kıran kadın,
bazı eşyaları da dışarı attı.
Kader K.'nın evinin penceresinde
farklı zamanlarda sarıya ve pem-
beye boyanmış ölü kediler oldu-
ğunu görenler büyük şok yaşadı.
Kadının tedavi edilmesi için
imza toplayarak yetkililere haber
verildi. Kader K. polis tarafından

gözaltına alınarak, hakkında
'Hayvanları Koruma Kanunu'na
muhalefet' suçundan adli işlem
yapıldı. Kader K. polisteki işlem-
lerinin ardından adliyeye sevk
edildi.

Ölü kediyi boyayıp astı!

Kader K'nın ölü kediyi boyadık-
tan sonra pencere demirlerine
asması cep telefonu ile görüntü-
lendi. Görüntülerde kadının
ölmüş kediyi boyadıktan sonra
pencereye asması yer aldı. Ma-
halle sakini Yunus Arı, "Yaşlı bir
kadın var. Arada buraya gelerek

kediyi boyayıp bantladıktan
sonra pencereye asıyor. Mahal-
leli olarak tedirginiz. Polise haber
verdik" dedi. Diğer mahalle sa-
kini İlkay Karaküçük, "Mahalleli
olarak çok başvuran oldu. Kadın
gözaltına alınmış. Sokağa rahat-
sızlık veriyordu. Ama bir hasta-
lığı var mı yok mu bilmiyorum.
Burada insanlara bağırıp sataşı-
yordu. İnsanlara zarar veriyordu.
Bir gün ölü kediyi boyayıp şu-
raya asmıştı. Burası bayağıdır
kullanılmayan bir yer. Kediyi
kendisi öldürmemiş. İçeride ölü
olarak bulmuş" diye konuştu.

Şişli, Kurtuluş'ta psikolojik sorunları olduğu iddia edilen kadın, evinin
pencere demirlerine boyanmış ölü kedi astı. Tedirgin olduklarını
söyleyen mahalle sakinlerinin şikayeti ile kadın, gözaltına alındı

Dram şiddete
dönüştü

bağcılar'da bir anne eline al-
dığı sopa ile uyuşturucu bağımlısı
kızını sokak ortasında dövdü.Olay

20 Eylül Pazartesi günü akşam saatlerinde
Bağcılar Fevzi Çakmak Mahallesi'nde mey-
dana geldi. 4 çocuğu ile yaşam mücadelesi
veren bir annenin kızı uyuşturucu bağımlısı
oldu. Tüm çabalara rağmen uzun süredir
uyuşturucuyu bırakmayan ve sürekli anne-
sine sorun çıkaran kız ile annesinin arasın-
daki tartışma o gün sokağa taştı. Anne eline
aldığı sopayla kızını sokak ortasında döv-
meye başladı. Bir süre sonra anne yere yatır-
dığını kızını dövmeye devam ederken çevrede
bulunan vatandaşlar da olan biteni seyret-
mekle yetindi. O anları evinin penceresinden
cep telefonu ile kaydeden bir kişi de, olayı
seyredenlere sitem etti. Daha sonra bazı va-
tandaşların araya girmesinin ardından anne
kızını yerde bırakıp gitti. Yerde yatan kız için
ambulans çağrıldı. Ayakta tedavi edilen genç
kız da bir süre sonra olay yerinden ayrıldı.

Bebek arabasındaki

çantayı bile 
çaldılar

Olay, 15 Eylül Çarşamba öğle
saatlerinde Avcılar Tahtakale Ma-
hallesi'nde bulunan kapalı pazar

alanında yaşandı. İddiaya göre, çocuğu ile
pazara gelen bir kişi çantasını bebek arabası-
nın altına koyarak, tezgah üzerindeki kıyafet-
lere bakmaya başladı. Bu sırada bebek
arabalı kadının arkasının dönük olmasını fır-
sat bilen 2 kadın, harekete geçti. Bebek ara-
basının altındaki çantayı alan kadınlar olay
yerinden uzaklaştı. Döndüğünde çantasının
olmadığını gören kadın, çevredeki güvenlik
kamerası kayıtlarını inceledi. Hırsızlığı gören
kadın, güvenlik kamerası görüntüleri ile polis
merkezine gidip şikayetçi oldu. Yaşananlar
güvenlik kamerasına yansıdı. Çevrede ince-
leme başlatan polis ekipleri, pazarın 200
metre uzağında buldu. Çantada cep tele-
fonu, kredi kartları dururken, nakit para ça-
lındığı tespit edildi. Polis ekiplerinin hırsızları
yakalamak için çalışması devam ediyor.

Ataşehir TEM Otoyolu'nda emniyet şeridinden
giden motosiklet sürücüsü çalışma için emniyet

şeridine yanaşan Karayolları 1.Bölge Müdürlüğü'ne
bağlı kamyona çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü

hayatını kaybederken, kamyon sürücüsü polis
merkezine götürüldü. Kaza nedeniyle yaşanan

trafik yoğunluğu havadan da görüntülendi

Motosiklet sürücüsü kaza yerinde can verdi

VICDANSIZ KADIN!

Katil yakayı
ele verdi

Zeytinburnu'nda 
sokak ortasında
İbrahim Halil Beyaz'ı
(38) tabancayla
öldüren Murat Ç. 
(27) gözaltına alındı.
Cinayet şüphelisinin
İçerenköy'de gözaltına
alınışı güvenlik
kameraları tarafından
görüntülendi. Şüpheli
işlemlerinin ardından
adliyeye sevk edildi.
Olayın yan baktın
tartışması sonucu 
meydana geldiği
öğrenildi

Zeytİnburnu, Se-
yitnizam Mahalle-
sinde 15 Eylül 2021

tarihinde saat 02.00 sıralarında
meydana gelen olayda İbrahim
Halil Beyaz, sokak ortasında
tartıştığı bir kişi tarafından ta-
bancayla vurularak öldürüldü.
Polis olayla ilgili başlattığı so-
ruşturmada İbrahim Halil Be-
yaz'ı vuran kişinin taksiye
binerek uzaklaştığını tespit etti.
Cinayet Büro Amirliği tarafın-
dan olayla ilgili başlatılan soruş-

turmada polis taksinin izini sü-
rerek şüpheliyi takibe aldı. Kim-
liği tespit edilen şüpheli Murat
Ç.'nin Ataşehir, İçerenköy'de
saklandığı öğrenildi. Polis, ön-
ceki gün  bir lokantanın önünde
tespit ettiği şüpheliyi gözaltına
aldı. Polisin şüpheliyi yakalama
anları bir işyerinin güvenlik ka-
merası tarafından görüntülendi.
Yere yatırılarak kelepçe takılan
şüphelinin polis aracına bindi-
rildi. Şüphelinin sorgusu Cina-
yet Büro Amirliği'nde yapıldı.

İbrahim Halil Beyaz ile Murat
Ç.'nin yaklaşık 1 ay önce "Yan
baktın" diyerek birbirleriyle
kavga ettikleri tespit edildi. Bu
olaydan sonra ayrılan şüphelile-
rin olay günü karşılaştıklarında
yeniden aynı tartışma içine gir-
dikleri ve cinayet olayının mey-
dana geldiği belirlendi. Şüpheli
Murat Ç.'nin  çeşitli suçlardan
14 kez gözaltına alındığı öğre-
nildi. Asayiş Şube Müdürlü-
ğünde işlemleri yapılan şüpheli
adliyeye sevk edildi.

Sahte ilaç üretenlere

OPERASYON
Maltepe'de sahte Kovid-19 ilaçlarının da bulunduğu sahte ilaçlar üreten kişilere 
operasyon düzenlendi. Operasyonda piyasa değeri 4 milyon 255 bin lira olduğu 
belirtilen 92 bin 139 adet sahte ilaç ele geçirilirken, bir şüpheli gözaltına alındı

İStanbul Em-
niyet Müdür-
lüğü Güvenlik

Şube Müdürlüğü ekipleri,
halk sağlığını tehlikeye dü-
şürerek sağlıksız ortam-
larda üretildiği belirlenen,
Steroid ve Covid-19 teda-
visinde kullanılan ilaçların
piyasaya sürüleceği ihbarı
üzerine Maltepe'de bulu-
nan bir adrese operasyon
düzenledi. Ümraniye'deki
baskının devamı olduğu
belirtilen operasyonda bir
şüpheli gözaltına alınır-
ken, adreste yapılan ara-
malarda piyasa değeri 4
milyon 255 bin 250 lira ol-
duğu tahmin edilen 8 bin
638 adet dolu yağ yakıcı,
testesteron hormon takvi-
yesi, hammaddesi sibutra-
min olan zayıflatıcı, kilo
aldırıcı ve hormon geliştir-
meye yarayan tablet ve
dolu flacon anabolik ste-
roidler,  83 bin 501 boş
karton kutu, etiket, ban-
drol, boş flacon, 24 rem-
desivir (koronaviris
tedavisinde kullanılan an-
tiviral ilaç) 1 kilogram
hyaluronik asit olmak
üzere toplam 92 bin 139
adet ürün ile 1 adet ta-
banca ve 10 adet mermi
ele geçirildi. Gözaltına alı-
nan şüphelinin emniyet-
teki işlemleri sürerken, ele
geçirilen malzemeler İs-
tanbul Emniyet Müdür-
lüğü Vatan yerleşkesinde
sergilendi.

Avcılar'da pazar tezgahından
kıyafet bakan kadının bebek
arabasında bıraktığı çanta, 2
kadın tarafından çalındı. O anlar
güvenlik kamerasına yansıdı

MuStafa A., 8 yaşlarındaki Şev-
val isimli yeğenine verdiği taban-
cayla zorla ateş ettirdi. Vurulma

tehlikesi de yaşayan Mustafa A., yaşananları
cep telefonu ile kayda alıp, sosyal medya he-
sabında paylaştı. Görüntüler, geçtiğimiz
günlerde Rize'de kaydedildi. Mustafa A.,
evin bahçesinde Şevval isimli yeğeninin eline
silah verdi ve çocuğu ateş etmesi için zorladı.
Küçük kız, Mustafa A.'ya doğru ateş etti. Ta-
bancadan çıkan mermi şans eseri kimseyi
yaralamadı. Kızın tabancayı kendisine doğru
tutmasına kızan amca, kızın "Korkuyorum"
sözlerine rağmen yeniden ateş etmesini is-
tedi. Çocuktan sonra kendisi de ateş eden
adam, o anları telefon kamerası ile kaydedip,
sosyal medya hesabında yayınladı.
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Tehlikeli
oyun!Seyir halinde alev alev yandı

Sancaktepe'de hafif
ticari araç henüz bilin-
meyen bir nedenle alev

alev yandı. Sürücü araçtan inerek
yanmaktan kurtulurken araç tama-
men kullanılmaz hale geldi. Aracın
yanma anları cep telefonu kamera-
sına yansıdı. Olay, Meclis Mahal-
lesi Kaşgarlı Sokak'ta saat 13.15
sıralarında meydana geldi. 34 BV
8361 plakalı hafif ticari aracın sü-
rücüsü Ekrem Ünal Sancaktepe
yönünde ilerlerken aracın motor
kısmından dumanlar çıkmaya baş-
ladı. Durumu fark eden Ünal araç-
tan inerek motor kısmını kontrol
etmek istediği sırada birden alevler

yükseldi. Ünal ve çevredeki vatan-
daşlar araca yangın tüpüyle müda-
hale etmeye çalıştı. İhbar üzerine
olay yerine itfaiye ve polis ekipleri
sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını
söndürürken, araç kullanılamaz
hale geldi. Aracın yanma anları ise
bir vatandaşın cep telefonu kame-
rasına saniye saniye yansıdı. Aracı
kullanan Ekrem Ünal 'Seyir halin-
deyken bir anda alev aldı. Elektrik
aksamından dolayı araçta yangın
çıkmış. Durumu fark edince ben
hemen indim araçtan, tüplerle mü-
dahale ettik ama söndüremedik.
Olacağı varmış napalım canımız
sağ olsun" dedi. 
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G eçtğimiz günlerde yazdığım bir ya-
zımda teknolojinin hayatımızda kap-
ladığı yerden söz etmiş ve öneminin

altını çizmiştim. Hatta bu denli yaygın olan
teknolojiye karşı çocukları doğru yönlendir-
mek gerektiğini, çocukların teknolojiyle tanış-
tığı safhada neler yapılması gerektiğini
anlatmıştım. Bu yazıdan sonra bugüne değin
hep konu edindiğim sanata ilişkin de; teknolo-
jinin etkisini irdeledim. Bu konuda internette
araştırma yaptığınızda çok sayıda makale ile
karşılaşma şansınız var. Bunların bir kısmını
sizin için derledim.

Bu yüzyılda teknolojisiz sanat yok

“Teknoloji ve sanat, içinde yaşadığımız dün-
yayı her geçen gün yeniden şekillendiriyor.

Sağlam birer zemin olarak bildiğimiz, meta-
laşmış kavramları yeniden hayal etmek, yal-
nızca doğaya dair görüş ve düşüncelerimizi
sınırlandırdığımızı göstermekle kalmıyor; yeni
keşifler ve deneylerle zihnimizi farklı bir
alana yönlendiriyor, yeni ufuklara yer açıyor.
Yeni estetik algısı ile birlikte var olan mantı-
ğın sanal ve bilimsel uçları, günümüz sana-
tında yaratıcılık algılarımızı zorluyor.
Yaratıcılığın içinde bulunulan zamanı yansıttı-
ğını düşünürsek; çağdaş yazarların, ilhamı
esasa dayanmayan, ruhani ve kısa ömürlü
eserlerine nasıl sıkı sıkıya tutunacağız?Sanat
eserlerinin doğasının değişmesi, halkla etkile-
şiminin artması, müzelerin ve sergi alanları-
nın artırılması yeni keşiflere yer açıyor; dijital
sanat kavramı tam da buradan doğuyor.
Bugün sanatın dijitalleşmesi, kinetik eserler,
internetin keşfiyle meydana gelen şaheserler
konuşuluyor. Sadece on yıl öncesindeki filmle-
rin bilim kurgu gizemleri bugün gerçekliğimi-
zin yüzünü oluşturuyor. Geleneksel resimler, 

heykeller ve sanat eserleri yenilikçi,
bilgisayar temelli sanatın dijital yüzünü tam
anlamıyla yakalayamadığından veri, piksel,
yapay zeka, matematik ve mühendislik for-
mülleri gibi taze materyaller çağdaş reklam
öğelerinin temel parçaları hâline geliyor.”

Bilgisayarla gelen naif dokunuşlar
“Teknoloji ve sanat arasındaki ilişkiye dair
fikir ne olursa olsun, teknolojinin genç aday-
lara keşfedilmemiş bir dünya sunduğu, tama-
men kendilerine ait bir alan oluşturduğu,
çizilmiş sınırları zorlamak için fırsat sunduğu
aşikâr. Bu gerçek teknolojinin ilk modern
adımlarından bu yana varlığını sürdürüyor.
Örneğin; fenerin icadının luminizmi nasıl etki

lediği, plein air akımının empresyonizme yön-
lendirdiğini ya da Joseph Nicephore Niepce’in
ilkel fotoğrafçılığı icat ettiği zaman bu bulu-
şun 200 yıldan fazla bir süredir yaratıcılığı
nasıl etkilediği düşünülebilir. Eski dönemlerde
olduğu gibi, modern zamanın etkin olarak za-
manının bir yansıması olan yaratıcılığı etkile-
yen yenilikleri ve keşifleri sanatın doğasının
asla değişmeyecek bir parçası. Çağdaş sanat-
çıların çoğunu geleneksel yöntemlere hayır
diyen, cesaretle bilinmeyene girmeye karar
veren, orijinal tekniklerle kendilerini test et-
meye gönüllü sanatçılar oluşturmuyor mu
zaten?Dijital sanattan bahsederken tamamen
modern zamanlara özel bir teknik olan, bilgi-
sayar tabanlı sanatın ortamından da bahset-
mek zorundayız. En ilginç ve başarılı
bilgisayar mucitlerinden bazıları Charles
Csuri, Kyle McDonald, Sara Ludy ve James
George’dur. Fakat; aynı zamanda bilgisayar
sanatının potansiyellerini ve sınırlarını dene-
yen Jodi, Phillip David Stearns ve Jon Raf-

man gibi sanatçıları tam bu noktada selamla-
mak gerekiyor.”

Japonlardan iyisi yok

İrdelediğim makalede Japonların bu konu-
daki katkılarından da dem vurarak şu ifade-
lere yer veriyor; “Performans alanındaki
teknoloji Fluxus ve Gutai ile ortaya çıktı. Bu
türün en etkileyici sanatçılarından biri, hiç
şüphesiz pandomim benzeri performanslarını
yıllardır izleyici kitlesi ile buluşturan Chris
Milk’tir. Teknolojiyi en üst seviyede kullanan,
Will.i.am ile yaptığı çalışmalarla ünlü bir
Japon tasarımcı Yuri Suzuki. “The Pyra-
midi” robotik çalgılar üçlüsünden yapılmış bir
parça, bir piyano, gitar ve davuldan oluşuyor.
“The Pyramidi” gibi bir parçanın yarattığı
etki yeterince etkileyici olabilecekken, Suzuki
bir adım daha ileri gidiyor ve parçaya sanat-
sal bir ahenk katıyor.”
Bu makelenin yazımında Blog NGN'den 
yararlanılmıştır.

Teknoloji ve sanat
ilişkisi

S efaköy Fevzi Çakmak Meydanı'nda
başlayan Trabzon Günleri festivali-
nin ilk gününde Niyazi Koyuncu ve

Uğur Albayrak sahne aldı. Kurulan stant-
larda Trabzon yöresine özel yiyecekler, he-
diyelik eşyalar ve yöresel kıyafetler yer
aldı. Küçükçekmece Belediyesi ve Küçük-
çekmece Trabzonlular Derneği işbirliğinde
düzenlenen festivalde vatandaşlara hamsi
ve helva ikram edildi. Vatandaşlar etkin-
liğe ilgisi yoğun oldu. Küçükçekmece
Trabzonlular Derneği Başkanı Hafız Şi-
razi Kaba konser öncesi Küçükçekmece
Belediye Başkanı Kemal Çebi'ye hediye ve
plaket takdim etti.

Amaç sosyalleşmek

Hemşehrilerini ve İstanbulluları Küçük-
çekmece’de ağırlamaktan mutluluk duy-
duğunu belirten Küçükçekmece Belediye
Başkanı Kemal Çebi vatandaşların bir
arada olması ve sosyalleşmesi için böyle
etkinliklere ihtiyaç olduğunu söyledi. Baş-
kan Çebi, "Belediyemiz ve Trabzonlular
Derneği ile beraber düzenlediğimiz festi-
val 4 gün boyunca sürecek. Memleket
hasreti çeken vatandaşlarımız burada, bir
nebzede olsun hasretlerini giderecek, gün-
delik sıkıntılarını unutup eğlenebilecek,
sosyalleşebilecek, amacımız bu. Trabzon
Derneklerine teşekkür ediyorum. Hem
Küçükçekmece'ye hem de Fevzi Çakmak
Mahallesi sakinlerimize böyle bir fırsatı
verdiği için. İlginin olması gayet normal
bu tarz etkinliklere vatandaşımızın ihtiyacı
var. Burada Trabzonlular da oldukça fazla
ama bu alana gelenlerin hepsi Trabzonlu
değil. Her yöreden insanımız var. Bizim
kültürümüz birbirine kaynaşmış bir kül-
türdür" diye konuştu.

Devamını bekliyoruz

Festivale eğlenmek için gelen Ahmet Ars-

lan, böyle etkinliklerin devamını istediğini
söyleyerek, "Böyle bir etkinlik olması Kü-
çükçekmece halkı için çok güzel bir şey.
Devamını bekliyoruz. Balık ekmek sırası
bekliyorum herkes burada. Konser dinle-
yip eğleneceğiz" ifadelerini kullandı. Gire-
sunlu Feza Gökçe ise memleketinin
havasını aldığını dile getirdi. Konser için
festivale gelen Gökçe, "Organizasyonda
emeği geçen herkese çok teşekkür ederim.
Bize bu güzel günü yaşattıkları için. Pan-
demiden sonra gerçekten çok güzel bir 
jest oldu" ifadelerini kullandı.

KUCUKCEKMECE’DE
KARADENIZ RUZGARI

Kader KIŞ
İnfo@gazetedamga.com.tr

Esenyurt vatandaşa umut oldu
İlçedeki işsizlik sorununa çözüm bulmak amacıyla her gün onlarca firma ve vatandaşlarla
görüşme yapan Esenyurt Belediyesi İstihdam Merkezi (ESBİM), 380 kişiyi daha istihdam etti

Esenyurt Belediyesi İstihdam Merkezi
(ESBİM), Esenyurt’ta faaliyet gösteren sek-
törün öncü tekstil firmalarından birinin ta-

lebi üzerine işe alım mülakatı gerçekleştirdi. Esenyurt
Belediyesi Nene Hatun Kültür Merkezi’nde yapılan
mülakatlarda adaylar içerisinden belirlenen şartları taşı-
yan 380 kişi istihdam edildi. Sabahın erken saatlerinde
başlayan mülakatlarda yaşanabilecek herhangi bir sağ-
lık sorununa karşı sağlık çalışanları da alanda hazır bu-
lundu. Koronavirüs önlemleri kapsamında, ayrı gruplar
halinde yapılan mülakatlarda, vatandaşlar salona ateş-
leri ölçülerek ve HES kodlarına bakılarak alındı.

Sorunu birlikte çözeceğiz

Binlerce firmanın ESBİM’den personel talebinde bu-
lunduğunu söyleyen ESBİM Sorumlusu Murat Bodu-
roğlu, “Bugün tekstilin öncü firmalarından birinin
lojistik departmanına 380 kişilik bir alım gerçekleşti.
İlanlarımızı sosyal medya hesaplarımızdan paylaşarak
dataları topladık. Mülakat gün ve tarihlerimizi vatan-
daşlarımıza mesaj yoluyla bildirdik. İş arayan vatan-
daşlarımız umutsuzluğa kapılmasınlar. ESBİM’de
binlerce firmamız personel talebinde bulunuyor. İşsizlik
sorununu hep birlikte çözeceğiz” dedi. ARİF ELMAS

Küçükçekmece Belediyesi ve Küçükçekmece Trabzonlular Derneği tarafından düzenlenen Trabzon Günleri festi-
vali başladı. Festivalin açılışına, Siyasi Parti temsilcileri, STK’lar, muhtarlar ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi

YAKUP TEZCAN

Çok güzel bir etkinlik
Festival alanında el işi standı açan
Adil Kurt, Keşan dokuma tezgahını
kurduğunu 4 gün boyunca standın
açık kalacağını söyleyerek, "Sesi
duyan gelsin. Bizim oralarda davet
olmaz kemençe sesini duyan tüm
vatandaşları bekliyoruz. Böyle güzel
bir iş çıkardıkları için Belediye

Başkanına ve Dernek Başkanına
teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.
26 Eylül Pazar gününe kadar devam
edecek festivalde katılımcılar,
Trabzon’un kendine has mutfağından,
yöresel el sanatlarına, horonundan
kemençesine kente dair özledikleri ne
varsa bulma imkânına sahip olacak.

Küçükçekmece Belediyesi ve Küçükçekmece Trabzonlular Derneği işbirliğinde düzenlenen festivalde vatandaşlara
hamsi ve helva ikram edildi. Vatandaşlar etkinliğe ilgisi yoğun oldu. Küçükçekmece Trabzonlular Derneği Başkanı
Hafız Şirazi Kaba konser öncesi Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi'ye hediye ve plaket takdim etti.  

GOP denetim yaptı

İstanbul
Havalimanı
zirvede

Gaziosmanpaşa Belediyesi, fahiş
fiyat artışlarının önüne geçmek
için ilçe genelindeki marketlerde
denetimler gerçekleştiriyor

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti
Teşkilatı (EUROCONTROL) tarafından
yayımlanan 2021 yılı 7 aylık verilere
göre Avrupa'da en yoğun
havalimanları sıralamasında 16 milyon
292 bin 907 yolcuya hizmet veren İs-
tanbul Havalimanı ilk sırada yer aldı

Haksız fiyat artışı yaparak, vatandaşı
mağdur eden işletmelere yönelik Gazi-
osmanpaşa Belediyesi Zabıta Müdür-

lüğü ekipleri, denetimlerini sürdürüyor. İlçe
genelinde zincir marketlerde denetimler gerçekleşti-
ren ekipler, temel gıda ve temel ihtiyaç malzemeleri
başta olmak üzere ürünlerin alış ve satış fiyatları
üzerinden kar marjlarını inceledi. Fahiş fiyat artışı
veya etiketlerde ihlal yaptığı tespit edilen işletmelere
zabıta ekipleri tarafından cezai işlem uygulandı.
Marketler, fiyat etiketlerinin yanı sıra ürünlerin son
kullanma tarihi ve hijyen yönünden de denetlendi.
Gaziosmanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürü Aslan
Öztürk, “Fiyatlar sürekli güncellendiği için, bir hafta
içinde, üç gün içinde, fahiş fiyat artışları yapıldığı
için vatandaşlarımızın şikayetleri oluyor. Bu şikayet-
lere istinaden gelip marketlerimizi yerinde denetli-
yoruz. Suistimal varsa tespit etmeye, tespit ettiğimiz
suistimaller ile ilgili cezai işlem uygulamaya ve hem
belediyemiz olarak hem de İlçe Tarım ve Ticaret
Müdürlüğü olarak da tüm hususlarla ilgili yaptı-
rımlar uygulamaya çalışıyoruz” dedi.

EUROCONTROL'ün 2021 yılı 7 aylık
yolcu sayı verilerine göre Avrupa'nın en
yoğun havalimanı olan İstanbul Hava-

limanı bu süreçte 16 milyon 292 bin 907 yolcuya
hizmet verdi. Listede dördüncü sırada yer alan
Sabiha Gökçen Havalimanı 11 milyon 825 bin
342, onuncu sırada yer alan Antalya Havalimanı
ise 8 milyon 113 bin 438 yolcu sayısına ulaştı.
Konuyla ilgili olarak resmi twitter hesabından bir
açıklama yapan Devlet Hava Meydanları İşlet-
mesi (DHMİ) Genel Müdürü Hüseyin Keskin,
"Avrupa'da yılın ilk 7 ayında en yoğun havalimanı
listesinde 3 havalimanımız yer aldı. 1. İstanbul
Havalimanı, 4. İstanbul Sabiha Gökçen Havali-
man, 10. Antalya Havalimanı. Havacılığımızın
Avrupa'nın zirvesindeki şanlı günlerine geri dön-
mesine katkı sağlayan başta fedakar mesai arka-
daşlarım olmak üzere, Türk Havacılığı'nın tüm
paydaşlarına teşekkür ediyorum" dedi.
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KÜÇÜKÇEKMECE Belediyesi Bilgi Evleri öğren-
cileri Berrin Aydemir ve Beyza Doğan'ın kur-
duğu 'e team' isimli takım, 'İngilizce sevdirme'
projesiyle eğitim teknolojileri kategorisinde 9 bin
875 başvuru arasından 22. sırada finale adını
yazdırdı. Proje, blok tabanlı kodlama programı
olan Scratch kullanılarak 2. sınıf İngilizce dersi
ve kazanımlarına uygun İngilizce öğrenimini
sevdirmek, kolaylaştırmak ve kelime öğrenimi-
nin kalıcılığını sağlamak amacıyla tasarlanmış
bir eğitsel oyun olarak ön plana çıkıyor. Diğer
proje ise Bilgi Evleri Great Lake Fighters takımı,
İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması, Afet Yö-
netimi Kategorisi'nde 16 bin 340 başvuru ara-

sından 88 puanla 27. sırada yer alarak, finale
kaldı. Great Lake Fighters, enkaz altında kalan
canlıların seslerini algılayarak arama kurtarma
ekiplerine konumlarının bildirilmesi sağlayan bir
mekanizma tasarladı. Projenin amacı ise, enkaz
altında arama kurtarma ekiplerinin normalde
duyamayacakları ses frekanslarını duyulabilir
yapmak, depremlerde oluşan can kayıplarını en
aza indirmek.
Seslerini duyurmaya çalıştık

Geliştirdikleri projeden bahseden 13 yaşındaki
İlayda Çelebi, "Ben bu uygulamayı Halkalı Bilgi
Evi'nde öğrendim ve arkadaşlarımla birlikte ge-

liştirdim. Bu uygulamamızda depremden esin-
lendik. Bizim eğitim aldığımız sıralarda çoğu
zaman deprem yaşandı. Biz de bunun hakkında
neler yapabiliriz diye düşünüp bu projemizi ge-
liştirdik.Projemizde enkaz altında kalan canlının
sesini dışarıya vermeye amaçladık. Sadece dep-
rem değil. Sel, heyelan herhangi bir enkaz al-
tında kalan canlının sesini duyurmayı
amaçladık. Öncelikle parçalarla bir bina proto-
tip oluşturduk. Daha sonrasında modülleri yer-
leştirdik. Uygulamadan sesi dışarı veriyor ve
arama kurtarma ekipleri sese ulaşabiliyor. Geliş-
tirmeyi düşünüyoruz çünkü deprem anında
baygın insanlar çoğu zaman olabiliyor ve onları
sesini nasıl durabileceğimizi düşündük ve ter-
mal kamera yapabiliriz diye düşündük. Çünkü
termal kamerayla her türlü bir cisme ulaşabili-
yoruz" dedi. İngilizceyi bu şekilde sevdirecekle-
rini söyleyen Beyza Doğan, "Uygulamamız

şimdilik sadece 2'nci sınıflara İçin geliştirdik. İn-
gilizceye olan olumsuz tutumu olumluya çevire-
ceğiz. Program sadece 5 oyundan oluşuyor.
İleride oyun eklemeyi de düşünüyoruz. Bütün
sınıflara uygun hale getirmeyi planlıyoruz. Ön-
celikle oyunlarımızda hiçbir şekilde Türkçe'ye
yer vermedik. Sadece çeviri ekledik bu şekilde
daha kolay öğrensin” dedi. YAKUP TEZCAN

İ stanbul Büyükşehir Belediye (İBB)
Başkanı Ekrem İmamoğlu, ‘24 Eylül
Dünya Denizcilik Günü’nde, şehrin

yeni nesil Deniz Taksilerden 8’inin suya
indiriliş törenine katıldı. Beyoğlu’ndaki
Haliç Tersanesi’nde, muhteşem İstanbul
silueti fonuyla gerçekleştirilen törende
konuşan İmamoğlu, şu anda gurur verici
bir tabloyla karşı karşıya olduklarını vur-
guladı. “Bugün denize indirdiğimiz bu
deniz taksiler, İstanbul Büyükşehir Bele-
diyesi'nin kendisine deniz vasıtası üreti-
mine dönük belki de onlarca yıl sonra ilk
adımı” diyen İmamoğlu, “Yani ilk defa
böyle bir şeyi başarıyor. Bu gurur verici
bir şey. Bu bir ekip işi. Ekibin katma
değer yaratma, kendi üretim becerisini
ortaya koyabilme kararlılığı, başka hiçbir
niyet ortaya koymaksızın, tümden 16
milyon İstanbullunun kazanmasına
dönük bir hamlesi. O bakımdan bugün
gerçekten çok gurur duyuyorum” ifade-
lerini kullandı. 

Deniz taksiler yeni bir soluk 
getirecek

Törenin, ‘24 Eylül Dünya Denizcilik Gü-
nü’ne denk gelmesinin de sevindirici ol-
duğunu kaydeden İmamoğlu, “Haliç'iyle
Marmara'sıyla çok önemli bir coğrafya-
dayız. Karadeniz’iyle, denizle iç içe bir
ülkenin evlatlarıyız. Ulaşım alanında da
denizlerimizde faydalanma noktasında
ciddi adımlar atmalı ve denizin payını en
üst seviyeye taşımalıyız. Hani bu konuda
iyi durumda mıyız? Ne yazık ki iyi du-
rumda değiliz. Özellikle insan taşınması,
yolcu taşınması hususunda iyi durumda
değiliz. Hem şehrimiz adına hem ülke-
miz adına ciddi adımlar atmalıyız. Daha
fazla faydalanmalı ve denizin payını
mutlaka yukarılara taşımalıyız” dedi. Bu
anlamda İstanbul ulaşımında deniz taşı-
macılığının payını artırmaya dönük ça-
lışmalardan örnekler veren İmamoğlu,
“Deniz Taksi de aslında bu amaçla İs-
tanbul'a hem nitelik, kalite hem de hızlı
ulaşım açısından farklı bir soluk getire-
cek” diye konuştu. 

Haliç göreve geldiğimizde
bomboştu

Deniz Taksi projesinin, 2021 yılının
Ocak ayında aldıkları kararla başladığını
aktaran İmamoğlu, “Deniz taksilerin tü-
münün Haliç Tersanesi’nde üretilmesi
çok çok değerli. Bu detayı, mutlaka ve
mutlaka bütün İstanbullunun, bütün
Türkiye'nin duyması lazım. Çünkü bu
tersane, göreve geldiğimizde bomboş,
terk edilmiş bir alandı. Buradaki ustalar,
çalışanlar öyle kolay yetişen insanlar
değil. Yani gerçekten işlerinin erbabı ve
işini iyi yapan insanlar. Bu insanların
geldiğimizde iş üretmedikleri için yüzle-
rindeki hüznü görmüş bir belediye baş-
kanıyım. Bu manada buradaki ekibimiz
en üst seviyede süreci ele aldı ve arka-
daşlarımıza, o kabiliyetli arkadaşlarımıza
tekrar üretebilme fırsatını onlara tanımış
olduk. Sinem Hanım nezdinde, bütün o
kocaman aileye teşekkürlerimi sunuyo-
rum. Bir nevi, yerli ve milli bir ürünü de
denize indirmenin keyfini yaşıyoruz” ifa-
delerini kullandı. 

Kadim kültüre bir saygımız var

İstanbul’u dünyanın hiçbir yerinde ol-
mayan, muhteşem bir manzaraya sahip
olduğunu belirten İmamoğlu, “İçinde

farklı inançlar var. İçinde muazzam bir
siluet var. Ve gerçekten olağanüstü bir
coğrafya var. Bütün dünya buraya hay-
ran. O zaman biz, bu topraklara, bu
kadim kültüre layık olmalıyız. İşte tam
da o anlamda, yüzyıllar öncesinde Fatih
Sultan Mehmet'in döneminde üretime
başlayan böylesi bir tersanenin, bugün
üretebiliyor hale tekrar gelmesi de bizim
hem bu topraklara hem bu kadim kül-
türe duyduğumuz saygının, ona duydu-
ğumuz sorumluluğun karşılığında elde
ettiğimiz bir başarıdır” dedi. 

Ağı büyütmek istiyoruz

Deniz Taksi ağını büyütmek istediklerini
vurgulayan İmamoğlu, farklı ruhsatlara
sahip deniz araçlarını tek bir sistemde
toplamayı amaçladıklarını bildirdi. Geç-
mişte uygulanan Deniz Taksi modeline
işlerlik kazandırılmadığını hatırlatan
İmamoğlu, “Ne yazık ki yıllar boyu, tam
şu karşıda, bir hurdaya dönmüş biçi-
miyle -ki zorla kaldırdık onları da bura-
dan- bertaraf olmuş bir süreç değil, tam
aksine işletilebilir, sürdürülebilir bir me-
kanizmayla hayatı kolaylaştıracak, akılcı
bir sistemle İstanbullulara hizmet et-
meye devam edecek. Bizim, bu hizmet
tutkumuz büyük. Bu hizmet tutkumu-
zun önünde, hiçbir şey duramaz. Ne
derlerse desinler; biz, İstanbul'a hizmet
etmeye devam edeceğiz” ifadelerini kul-
landı. 

İlki gerçekleştirmenin mutluluğu

Şehir Hatları Genel Müdürü Sinem De-
detaş da konuşmasında, Deniz Taksi sü-
recinde yaptıkları çalışmaları detaylarıyla
anlattı. Çalışmalara, İmamoğlu’nun tali-

matıyla, Şehir Hatları’nın 170. kuruluş
yıldönümünde başladıklarını aktaran
Dedetaş, “1455’ten bu yana nice ka-
dırga, kalyon, buharlı yolcu gemileri,
arabalı vapur, hala seferde olan vapurla-
rımız gibi pek çok ilk üretimi gerçekleş-
tirmiş olan Haliç Tersanemizde, bugün
bir ilki daha gerçekleştirmiş olmanın
mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün 8 ade-
dini denize indirdiğimiz deniz taksileri-
miz yıl sonunda 45, 2022 ilk çeyreğinde
ise 50 sayısına ulaşacak” bilgilerini pay-
laştı. 

Milyonlarca euro tasarruf
sağlandı

Daha önceki Deniz Taksi uygulamala-
rında yapılan hataları analiz ettiklerini
vurgulayan Dedetaş, projenin finansal
boyutuna şu sözlerle dikkat çekti:
“Tekne üretim malzemeleri dahil, tüm
ihtiyaçların satın alma süreçleri şirketi-
miz tarafından yapıldı. Bu sayede ana
ekipmanlarda yüzde 23’lük (1,5 milyon
Euro) pazarlık performansı sağlayarak,
aldığımız ekipmanlarda en yakın teda-
rikçi ile yüzde 17,5’luk (850 bin Euro)
fark yakaladık. Şirketimizin pazarlık gü-
cünü, ilk yerli ve milli Deniz Taksi üreti-
minde bu şekilde göstermiş olduk.
Dışarıdan hazır tasarım alarak başka bir
tersanede üretim yaptırmak yerine süreci
bünyemizde yürütmemizin tekne başına
kazancı, 70 bin Euro. Bu da bu projenin
toplam bütçesinde 3,5 milyon Euro ta-
sarruf anlamına geliyor. Kapanma nok-
tasında iken devir aldığımız Haliç
Tersanesinde bugün denizci vizyonumu-
zun en önemli göstergelerinden 
birine şahitlik ediyoruz.” 

Bizim hizmet
tutkumuz Buyuk
İBB, tamamı yerli ve milli olanaklarla üretilecek 50 yeni nesil Deniz Taksiden 8’ini suya indirdi. ‘24
Eylül Dünya Denizcilik Günü’nde, Haliç Tersanesi’nde gerçekleştirilen törende konuşan İBB Başkanı
Ekrem İmamoğlu, “Bizim, hizmet tutkumuz büyük. Bu hizmet tutkumuzun önünde, hiçbir şey dura-
maz. Ne derlerse desinler; biz, İstanbul'a hizmet etmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı

Lokman Çağırıcı
dert dinledi

Üniversitenin
tavsiyesi müzik

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı,
Demirkapı Mahallesi’nde ziyaret ettiği esnafla
hem sohbet etti hem de pahalılığın nedenini
sordu. Kimi kiralardan şikayetçi oldu kimi de
ürünü getiren aracılardan şikayetçi oldu. Ça-
ğırıcı, “Yaşanan hukuksuzluklara ve yanlışlara
karşı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdo-
ğan’ın liderliğinde hareket ediyoruz. En yakın
zamanda bu sorunu çözeceğiz” dedi
Toplumun her kesimiyle irtibat halinde olan Bağcılar
Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, dün öğlen saatle-
rinde Demirkapı Mahallesi’ne ziyaretlerde bulundu.
Çağırıcı, AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Sinan
Erdem Arslan ile birlikte esnafa uğradı. Fırından mar-
kete kuaförden ayakkabı tamircisine kadar farklı sek-
törlerde hizmet veren işletmelere giren Çağırıcı, hal
hatır sorup hemşehrileriyle sohbet etti. İşyeri sahiple-
riyle ekonomiyi de konuşan Çağırıcı “Bu pahalılık
neden kaynaklanıyor?” diye sordu.

Kiralardan ve aracılardan şikayetçi oldular

Vatandaş kadar kendilerinin de fiyatlardan şikayetçi
olduğunu söyleyen esnaf, hem işyeri kiralarının yüksek
olmasından hem de ürünleri kendilerine getiren aracı-
lardan dert yandı. Bazıları da çözüm olarak kamu ku-
rumlarının sebze ve meyveyi üreticiden alıp aracı
olmadan belli noktalarda satmasını gösterdi.

Yakın zamanda sorunu çözeceğiz

Pahalılığa karşı mücadele ettiklerini belirten Çağırıcı,
“Yaşanan hukuksuzluklara ve yanlışlara karşı Cum-
hurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde
hareket ediyoruz. En yakın zamanda bu sorunu çöze-
ceğiz. İnşallah yapılacak çalışmalar neticesinde hem
vatandaşımız hem de siz değerli esnafımız rahat bir
nefes alacak” dedi. Çağırıcı, bu tür ziyaretlerin önü-
müzdeki günlerde diğer mahallelerde de devam 
edeceğini söyledi. FATİH POLAT

Anne karnındayken duyduğu kalp atışları sayesinde
ritim duygusu ile tanışan bebeklerin henüz bu evrede
dahi müziğin farkında oldukları, sese ve müziğe tepki
verdikleri pek çok araştırmayla ortaya konuyor. Erken
yaşta başlayan müzik eğitimi ile çocuklarda hayal gü-
cünün yanı sıra, ince motor becerileri ve bilişsel bece-
riler de daha hızlı gelişiyor. Müzikle uğraşan
çocukların akademik faaliyetlerdeki disiplini, dikkati ve
öğrenme hızları artıyor. İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları
(İTÜ GVO) Mini Konservatuvarı, pandemi döne-
minde müziğe yakınlaşmanın çocuklarda kaygıları ve
stresi yönetmeyi kolaylaştırdığına dikkat çekiyor.
Erken yaşlardan başlayarak müzik eğitimi alan çocuk-
ların aile bireyleri ve akranlarıyla kurdukları ilişkilerde
daha çözümcü ve huzurlu olduğunu belirten uzman-
lar, çocukların duygularını müzikle ifade etmelerinin
sakinleştirici ve şifalandırıcı etkisinin altını çiziyor.

MURAT PALAVAR

İLK MÜŞTERİ
İMAMOĞLU OLDU
Projede emeği geçen herkese te-
şekkürlerini ileten Dedetaş, sözle-
rini, “Pruvamız neta, rüzgarımız
kolayına olsun” şeklinde tamam-
ladı. Konuşmaların ardından, İma-
moğlu ve Dedetaş, “Kırlangıç”
isimli Deniz Taksi’nin ilk müşterileri
oldu. Haliç Tersanesi’nden İBB İleti-
şim Koordinatörlüğü’nün bulunduğu
iskeleye kadar yolculuk yapan ikili,
keyifli bir İstanbul turu attı.  Haliç

Tersanesi’nde, tama-
men yerli olanaklarla
üretilen toplam 50
taksinin 5’i ‘hibrit
sevk sistemli’ olacak.
Bugün suya indirilen
8 taksi, Ekim ayında
hizmete girecek. Yıl
sonuna kadar 45
deniz taksinin üretimi
gerçekleştirilecek.
Hibrit sistemli deniz

taksilerin üretimi ise, 2022 yılı
Şubat ayında tamamlanacak. 10
yolcu kapasiteli Deniz Taksiler, bir
uygulama ile ilk etapta 98 iskele-
den çağrılabilecek. İleride payla-
şımlı kullanım özelliği de eklenerek
‘Taksi Dolmuş’ gibi hizmet vermeye
de başlayacak. Taksiler, ayrıca is-
keleden bağımsız olarak, yanaşabi-
lecekleri her yere çağrılabilecek.
Deniz Taksiler, yüksek hıza çıka-
bilme, baştan yanaşma özelliği ile
her yere rahatlıkla yanaşabiliyor.
Ayrıca engelli rampası sayesinde fi-
ziksel engelli yolcuların rahatlıkla
kullanabileceği bir şekilde tasar-
landı. Deniz Taksilerde, taksimetre
modeli ile sabit bir açılış ücreti ola-
cak. Belirli bir mil aşıldıktan sonra,
mil başına ücret eklenecek.  

İstanbul Büyükşehir Belediye
(İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu

Teknolojik Küçükçekmece
Küçükçekmece Beledi-

yesi Bilgi Evleri ve Çocuk
Üniversitesi öğrencileri,
Havacılık, Uzay ve Tek-
noloji Festivali TEKNO-

FEST'te büyük bir
başarıya imza atarak,

iki ayrı kategoride 3
projeyle finale kaldı

BİZİ KİMSE
DURDURAMAZ 



İ zmir Bayındır'da Küçük Menderes
Havası Tarım ve Orman Sektör Bu-
luşması'nda konuşan Tarım ve

Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, dün-
yada genel fiyatlama ile ilgili kriz oldu-
ğunu ifade ederek üreticinin de
tüketicinin de bu konuda bedel ödediğini
söyledi. Çiftçinin ana girdilerinden yem-
den gübre ve tarımsal ham maddeye
kadar birçok fiyatta artış yaşandığını
anımsatan Pakdemirli, “Buradaki ana sı-
kıntı şu; pandemi ile ilgili endişeler fiyat-
ları artırıyor. Bunlar da bizim tarımsal
girdilerimizin fiyatlarını artırıyor” dedi.
“Gübrenin ana hammaddesi doğalgaz.
Doğalgazın fiyatı arttıkça ister istemez
gübrenin fiyatı da artıyor” diyen Pakde-
mirli, “Ancak artışlar olması gerekenin
çok üstünde ama endişeler henüz dün-
yadan çekilmemiş olmasının vermiş ol-
duğu bir genel fiyatlama yapısı ile alakalı
genel bir kriz var” diye konuştu.

Teşhislerin bazıları yüzeysel

Pakdemirli ayrıca, küresel belirsizlik, ihra-
cat yapılan ülkelerdeki iklim kaynaklı üre-
tim azalışı, girdi maliyetlerinin de stok
endişeleri ile birleşince maliyet konusunda
artış olduğunu kaydetti. Gıda fiyatların-
daki artış için çözüm çalışmalarının Gıda
Komitesi ve Ekonomik Koordinasyon Ku-
rulu aracılığıyla yürütüldüğünü söyleyen
Pakdemirli’nin “Bugün itibariyle konulan,
konuşulan ve yapılan teşhislerin hepsinde
doğruluk payı vardır ama bazıları biraz
yüzeysel” demesi dikkat çekti.Pakdemirli,
“Artık bizim yapısal bir şey yapmamız
lazım. Yeni bir sayfa üzerinden bu işi gö-
türmemiz lazım” diye konuştu.

G20'nin ana meselesi

Pakdemirli Türkiye’deki çiftçilerin “En

çok alın terini ben döküyorum, ancak
hak ettiğim kadar alamıyorum” dediğini;
tüketicinin de “Üreticideki fiyatla bana
geldiği fiyat arasında büyük fark var” de-
diğini anımsattı. “Bu mesele sadece Tür-
kiye'nin meselesi değil. Geçen hafta G20
toplantıları için İtalya'ya gittim ve inanın
bütün G20 ülkelerinin ana meselelerin-
den bir tanesi bu” diyen Pakdemirli, “To-
humdan çatala kadar olan zincirdeki

meseleyi çözmek, aradaki seviyeleri daha
iyi noktaya getirebilmek. Çiftçimiz haklı
olarak ‘En çok alın terini ben döküyo-
rum. Ben yeterince kazanamıyorum'
diyor. Aradakilere sorsanız belki onlar da
benzer şeyler söyler ama en nihayetinde
burada bir bedel ödeniyor. Bana sorarsa-
nız tüketici tarafından da bir bedel öde-
niyor, üretici tarafından da ödeniyor”
diye konuştu.

Sözleşmeli tarım vurgusu

“Biz birkaç yüzyıllık metotlarla buradaki
zinciri kurmaya çalışıyoruz” diyen Pak-
demirli’nin çözüm önerisi ise sözleşmeli
tarım oldu. Pakdemirli, sözleşmeli tarı-
mın uzun vadede enflasyonun düşme-
sinde etkili olacağını ileri sürdü.
Türkiye’de sebze-meyve tacirleri borç-
landırma usulü ile üreticileri bir sözleş-
meli üretim içerisine aldığını ancak bu
işin tek taraflı bir dikte ve tek taraflı bir
dayatma ile yürüdüğüne dikkat çeken
Pakdemirli, şöyle devam etti: “Uzun
zaman içerisinde enflasyonun düşme-
sine faydası olacak sözleşmeli üretimi,
mutlaka bu işin içerisine dahil etmemiz
lazım. Hemen bir günde tüm sistem de-
ğişecek diye bir şey yok ama gönüllülük
esası ile çalışacak bir meseledir. Çiftçimiz
eğer razı olursa o şartlara baştan girecek
ama aynı zamanda finansman da sağla-
yacak. Gübresini alacak, tohumunu ala-
cak, ilacını alacak ve bir şekilde yoluna
devam edecek. Hasat günü satacağı ürü-
nünü fiyatını baştan bilecek.”

Çiftçinin zarara uğradığı yok

Çiftçi birçok ürünü zaman zaman mali-
yetine bile satamadığı için depoda çürü-
meye terk etmek zorunda kalıyor. Hal
böyleyken Pakdemirli’nin şu açıklamaları
dikkat çekti: “Son 3 senede, Türkiye ta-
rımsal üretimde büyüyor ve büyümeye
de devam ediyor. Allah'a şükürler olsun
bugün itibariyle piyasada çiftçimizin ‘Biz
zarar ediyoruz' dediği bir ürün yoktur.
Besicilik ve yetiştiricilerimizin zaman
zaman maliyetlerin altına düştüğü dö-
nemler olabiliyor ama bunlarla ilgili ted-
birleri alıyoruz, almaya da devam
edeceğiz.”

Hu kuk Danýþman larý: av. uğur SayaNer, av. Mustafa eNgİN
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ÖZEL güvenlik hizmetlerinde
karmaşanın önüne geçmek
için tek tip kıyafet uygulaması

başladı. Güvenlik sektörünü değerlendi-
ren Güvenlik Servisleri Organizasyon
Birliği Derneği (GÜSOD) Başkanı
Murat Kösereisoğlu, özel güvenlikçiler
için kıyafet ve logo düzenlemesinin geçti-
ğimiz günlerde hayata geçtiğini açıkladı.

Tek tip üniforma 

Okullarda özel güvenliklerin öğrencilerin
servise binip binmediğinden ailesinin kim
olduğuna kadar her şeye vakıf olduklarını
belirten Kösereisoğlu, "15 Eylül'den itiba-
ren devreye girdi. 'Bu kimdir' problemi
yaşanmayacak artık. Özel güvenlikçi mi,
kargocu mu, dondurmacı mı belli olacak.
Kim özel güvenlik kim değil, anlaşılabile-
cek. Hem kamuda, hem özelde uygula-
nacak. Kamuda tek tip üniforma olacak,
özel sektörde de logo kullanımı zorunlu
olacak. Tecrübeli personelimizi okullarda
görevlendiriyoruz. Okullarda bekçi amca

diye kurumsallaşmış bir yapımız var.
Özel güvenlik personellerimiz hangi ço-
cuğun hangi servise binmesi gerektiğini,
binip binmediğini, annesinin kim oldu-
ğunu, ailesini biliyor" dedi.

PCR testi istedik

Şirket olarak idari kadrolarının yüzde
95'inin koronavirüse karşı çift aşısını ol-
duğunu ifade eden Kösereisoğlu, şunları
söyledi: "Sahada da birinci doz yüzde 65,
ikinci dozda yüzde 52'lik ortalamamız
var. Aşı yaptırmayanlardan PCR testi is-
tedik. İstihdamda da aşıyı tercih etmeye
başladık." şeklinde konuştu.

İhbar almıyoruz

Hasat zamanı mahsülleri hırsızlardan
koruma ve boru hattı tamiri gibi alan-
larda mobil kameralar kullandıklarını an-
latan Kösereisoğlu, "Günlük kayıt altına
alınan olay sayısı 500-600 civarındadır.
Bu bir yerde su patlaması da olabilir,
elektrik kontağı da, hırsızlık veya araba

çarpması da olabilir. Bunların içerisinde
yüzde 1 bile mültecilerle ilgili bir ihbar al-
mıyoruz. Yani arabayı mülteci soymuş,
yangını mülteci çıkarmış gibi bir durum
yok. Çünkü onlar daha çok dikkat edi-
yorlar başka ülkede yaşadıkları için. Asa-
yişi risk ediyorlar denilemez bu nedenle.
340 bin özel güvenlik personeli var Türki-
ye'de, bunun 130 bine yakını kamuda.
2022'de yüzde 5'lik büyüme hedefimiz
var istihdamda. Binin üzerinde yeni kişiyi
istihdam etmeyi hedefliyoruz. Sektörün
genelinde ise büyümenin daha az olaca-
ğını düşünüyoruz. 48 ülkede 355 binden
fazla çalışanımızla hizmet veriyoruz.
Türkiye'de ise 73 ilde 20 bin çalışanımız
ile bin 100'ün üzerinde projede çalışıyo-
ruz. 2020 tüm dünyayı, tüm sektörleri et-
kilediği gibi elbette bizi de olumsuz
etkiledi. Hedefimizden yaklaşık yüzde 12
oranında geri kaldık. Daralmanın en
fazla hissedildiği sektörler havacılık, tu-
rizm, giyim ve hızlı tüketim mağazacılığı
oldu.” ifadelerini kullandı. 

Türkiye'den vazgeçemiyor 

Ağustos sonu itibariyle Rekabet Kuru-
lu'nun da onayıyla Tepe Güvenlik
A.Ş.'yi satın alma sürecinin sonuçlandı-
ğına değinen Kösereisoğlu, bu satın
alma ile Türkiye'de müşterileri için
avantajlar ve yeniliklerin sağlanacağı
bir döneme gireceklerini ve küçük ve
orta ölçekli işletmelere erişimi artırmayı
planladıklarını söyledi. Kösereisoğlu,
"Hisse devri yüzde 100 tamamlandı ve
Tepe Güvenlik A.Ş. resmi olarak Secu-
ritas şirketleri arasında yerini aldı. Tepe
Güvenlik'in marka değişimini 2022 yılı
içerisinde gerçekleştirmeyi planlıyoruz,
bu süre zarfında şirket kendi adı ile hiz-
met vermeye devam edecek. Bu alım
yabancı yatırımcının Türkiye'ye olan
güvenini de gösteriyor. Bu memlekete
yatırım yapıyorlar. Türkiye pazarına
girmiş yabancı yatırımcı Türkiye'den
vazgeçmiyor. Türkiye'nin hala çok ciddi
bir kredisi var dünya pazarında." dedi.

Özel güvenlİk karmaşasına son!Güvenlik 
Servisleri 

Organizasyon 
Birliği Derneği
(GÜSOD) ve 

Securitas Türkiye
Başkanı Murat
Kösereisoğlu, 

“Özel güvenlikçi 
mi, kargocu mu 

belli olacak. 
Kamuda tek tip 

üniforma olacak,
özel sektörde de

logo kullanımı
zorunlu 

olacak” dedi

FIYATLAMA YAPISINDA 
KRIZ VAR

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, üretimdeki
maliyetlerin olması gerekenden fazla arttığını söyledi.
"Genel fiyatlama yapısıyla alakalı bir kriz var" diyen
Pakdemirli'nin, Türkiye'de artan gıda fiyatlarına yönelik
konulan bazı teşhisleri yüzeysel bulması ise dikkat çekti

“İster istemez bakan-
lık ile çiftçi arasında
zaman zaman mesafe
hissedilebiliyor” diyen
Bakan Pakdemirli,
sözlerini şöyle sür-
dürdü: “Biz de dedik
ki, ‘Sizin bir derdiniz
varsa bizim de derdi-
miz var. Siz gece uyu-
muyorsanız biz de
gece uyumuyoruz.'
Bugün itibariyle ‘Tür-
kiye en iyi günlerini
yaşıyor' diyemeyiz.
Hepimizin ağzında
maskeler var. Zor bir
dönemde birlikte icra
ediyoruz. ‘Pandemi ha
bugün gidecek, ha
yarın gidecek' derken,
pandemi henüz ne ül-
kemizi ne de dünyayı
terk etmiş değil. Belli
bir süre buna alışmak
ve bununla yaşamak
durumundayız.” 

Biz de uyumuyoruz!

Otuz bin dolarlık destek
Türkiye, geçtiğimiz yaz yaşanan orman yangınlarının yol açtığı tahribatları telafi etmeye devam ediyor. Yaşanan zor süreçte dayanışmaya ortak olmak
isteyen yardımseverler, küresel kripto borsası Gate.io'nun 30 bin dolarlık katkıyla 3 Ağustos’ta başlattığı kampanyada bir araya geldi. Kampanyaya
katılan yaklaşık bin kişilik ekiple birçok aileye erzak yardımı yapılırken, 200’den fazla hayvanın barınma ve beslenme ihtiyaçları karşılandı

2021 yazında yaşanan aşırı
kuraklık, dünya genelinde
öngörülemez adet ve büyük-

lükte yangına yol açtı. Yangınlar birçok
yerleşim yerine zarar verirken, çok sa-
yıda ormanlık alan da küle döndü.
EFFIS (Avrupa Orman Yangınları
Bilgi Sistemi) verilerine göre, 2008-
2020 döneminde yılda ortalama 129
orman yangınının görüldüğü Türkiye,
bu yıl meydana gelen 248 yangın ve
zarar gören 200 bin hektara yakın
alanla, dünya sıralamasına ilk ona
girdi. 
Ülkemizde yaşanan orman yangınları-
nın ardından ortaya çıkan tahribatın
telafisi için yerel ve uluslararası birçok
kurum seferber olurken, küresel kripto
para borsası Gate.io da Ağustos
ayında başlattığı 30 bin dolarlık kam-
panyayla, yaraların sarılmasına destek
olanlar arasındaki yerini aldı. 

Destek gördü

Küresel kripto borsası şirketinin baş-
lattığı orman yangınlarıyla mücadele

kampanyası, üye ve gönüllülerden
büyük destek gördü. Yardım kampan-
yasına yaklaşık bin kişinin katıldığını
belirten şirketin CMO’su Marie Tati-

bouet, süreci şu sözlerle aktardı: “Ya-
şanan bu zorlu süreçte Türkiye’ye des-
tek olmaktan mutluluk duyuyoruz.
Kampanyamız, ilk duyurunun ardın-

dan, çok sayıda yardımseverin bu-
luşma noktası haline geldi. Titizlikle
yaptığımız incelemelerin sonucunda,
toplanan yardım malzemelerinin teda-
riği ve dağıtımı için 9 yerel görevli seç-
tik. Görevlilerimiz dağıtımın ardından
raporlama yaparak süreci tüm şeffaflı-
ğıyla sosyal medyadan aktardı.” açık-
lamasında bulundu.

Barınaklara ulaşıldı

2 Eylül’e kadar kadar tüm gönüllülerin
görevlerini başarıyla tamamlandığını
aktaran Marie Tatibouet, “Kampanya
kapsamında yangın mağdurlarına ve
100’den fazla itfaiyeciye jeneratör, su
kamyonu, yanmaz eldiven, çorap ve
ceket seti sağladık. Evleri yanan aileler
için, erzak ve ev eşyası paketleri oluş-
turduk. Gönüllülerimiz hayvan barı-
naklarına ulaşarak 200’den fazla
hayvanın yiyecek ve barınma ihtiyacını
karşıladı. Kampanyadan elde ettiğimiz
sonuçlar bizi çok sevindirdi. Ekip ola-
rak kampanyamıza destek olan herkese
teşekkür ediyoruz” dedi.   DHA

PANDEMİ TURİST 
SAYISINI DÜŞÜRDÜ
Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre,
Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı ağustosta
geçen yıla göre yüzde 119 artsa da, pandemi öncesi
dönem olan 2019 Ağustos'a göre yüzde 37 düştü

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı’nın açıkla-
dığı yabancı turist verileri, 2021 Ağustos’ta
ülkeye gelen yabancı turist sayısının

2020’nin aynı ayına göre artsa da hâlâ 2019 seviyele-
rine ulaşamadığını ortaya koydu. Buna göre, 2021
Ağustos’ta Türkiye’yi ziyaret eden yabancı sayısı
2021 Temmuz’a göre yüzde 8.68 azalırken, geçen
yılın aynı ayına kıyasla yüzde 119 artarak 3 milyon
982 bine çıktı.

Aşağıda kaldı

Ziyaretçi sayısı geçen yıl aynı dönemine göre güçlü
bir şekilde yükselse de, 2019 Ağustos’taki 6.31 mil-
yon ziyaretçinin hâlâ yüzde 37 altında bulunuyor.
2021’in ilk 8 ayında Türkiye’ye gelen toplam ziyaretçi
sayısının ise 14 milyon olduğu belirtildi. Bu, 2020’nin
ilk 8 ayıyla kıyaslandığında yüzde 94’lük bir artışa te-
kabül ediyor. Ancak bu sayı 2019’un ilk sekiz ayında
gelen 31 milyon ziyaretçi ile karşılaştırıldığında yüzde
55 aşağıda kaldı.

En çok turist Rusya’dan

Öte yandan, en fazla turistin 906 bin kişi ile Rus-
ya’dan geldiği ifade edildi. Bu ülkeyi 611 bin turist ile
Almanya, 324 bin turist ile Ukrayna ve 153 bin kişi ile
de Bulgaristan izledi. Ağustos ayında Türkiye’ye
gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptığı sınır
kapısı Antalya olurken ikinci sırada İstanbul, üçüncü
sırada Edirne yer aldı.

Tarım ve Orman Bakanı
Bekir Pakdemirli



E rdoğan, ABD temaslarının so-
rulması üzerine, "Şu ana kadar
beklediğim Sayın Biden ile olan

görüşmelerde o istenilen neticede deği-
liz. Şu an itibariyle de aynı şeyi düşünü-
yorum, aynı şeyi söylüyorum. Zira iki
NATO ülkesi olarak bizim çok daha
farklı bir konumda olmamız gerekir.
Eğer beklenen noktada değilsek bunları
da ifade etmek gerekir. Çünkü ben şu
ana kadar Amerika'daki liderlerin hiçbiri
ile böyle bir konu yaşamadım. Ama şu
anda maalesef böyle bir durumdayız.
Amerika'da bizim münasebetlerimiz iki
NATO ülkesi olarak burada olmamalı.
Terör örgütleriyle ilgili mücadelede
maalesef Amerika şu anda terör örgüt-
lerine beklenenin çok çok üstünde des-
tek veriyor ve onlarla mücadele etmesi
gerekirken mücadeleyi bırakın, tam ak-
sine onlara yüklü miktarda silah, araç,
gereç destekleri veriyor. Tabi bir NATO
ülkesi olarak bu tür yaklaşımlar olduğu
sürece bizim de bunları tüm dünya ka-
muoyuna paylaşmamız gereklidir" ifa-
delerini kullandı.

Putin ile ilişkiler güçlenecek

Erdoğan, Rusya ziyareti konusunda ise,
"Benim Sayın Putin'den beklentilerim
çok daha farklı. Zira Suriye'de rejim
maalesef bizim için, ülkemizin güne-
yinde adeta bir tehdit oluşturuyor. Bu-
rada bir dost ülke olarak da Sayın
Putin'den, daha doğrusu Rusya'dan da-
yanışmamızın gereği olarak farklı yakla-
şımlar bekliyorum. Bu mücadeleyi de
güneyde birlikte yürütmemiz lazım. Şu
anda görüldüğü gibi Amerika Suriye ile
de çok ilintili değil. Burada kim var?

İran var, Rusya var, biz varız. Orayı da
bir barış havzasına dönüştüreceksek
bunu nasıl yaparız aramızda görüşme-
miz, paylaşmamız şart. Bunları görüşe-
ceğiz. Rusya ile ikili münasebetlerimizi
çok daha ileriye taşımanın gayreti için-
deyiz. Zira hedefimiz 100 milyar dolar-
lık bir ticaret hacmine ulaşmak. Bu
ticaret hacmine ulaşmayı da kendimize
belirlediysek, kendimiz için gerekli kılı-
yorsak, bizim münasebetlerimizin çok
çok farklı olması lazım" dedi.

Bilim Kurulu'nu esas alırız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, vaka sayıları
ve tedbirler konusunda ise, "Çok çok
farklı, yeni yeni bazı tedbirler nokta-
sında, bu benim ilgi alanımdan öte
Bilim Kurulu'nun ilgi alanı. Ben baka-
nıma, 'Bilim Kurulu'nda bu konuyu çok
farklı bir yere taşımanız lazım ve alına-
cak tedbirler, özellikle gerek halkımızda,
gerekse ortaöğretim ve üniversite öğren-
cilerine yönelik çok farklı olmaması
lazım.' Dün bakanımla da yaptığım gö-
rüşmede, 'Başta maske olmak üzere
bunlardan da taviz veremeyiz' diyor.
Bundan taviz veremeyiz dediğine göre,
demek ki Bilim Kurulu'nun maske ola-
rak hassasiyeti var. Bunun da çarşıda,
pazarda, sokakta, kapalı mekanlarda ol-
duğu bir gerçek. Bundan taviz verme-
den yolumuza devam edeceğiz.
Özellikle ben vefata çok önem veriyo-
rum. Vefatla birlikte de vakaların asga-
riye inmesi inanıyorum ki bu
mücadelede bizim başat tedbirlerimiz
olacak" şeklinde konuştu Erdoğan daha
sonra Üsküdar'da  bulunan Vahdettin
Köşkü'ne geçti.  DHA

7SİYASET  25 EYLÜL 2021 CUMARTESİwww.gazetedamga.com.tr

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'da bulunan Hz. Ali Cami'nde kıldı.
Erdoğan cuma namazının ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Vaka sayıları
hakkın konuşan Erdoğan, “Bilim Kurulu'nun maske olarak hassasiyeti var. Bunun da çarşıda, pazarda,
sokakta, kapalı mekanlarda olduğu bir gerçek. Bundan taviz vermeden yolumuza devam edeceğiz” dedi

yaşlılarımızın
yanındayız
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 
"Pandemide dünyada maddi ve manevi ciddi 
kayıplar yaşandı. Özellikle ileri yaş büyüklerimizin
pandemiden etkilenme oranları çok yüksek. 
Şükürler olsun biz ülkemizde bunu güzel yürüttük.
Büyüklerimizin pandemiden etkilenme oranları
dünya ortalamasının neredeyse 6’da 1’i kadar" dedi

sultanGazi Belediyesi tarafından, Mimar
Sinan Şehir Ormanı’nda ‘Hoş Geldiniz Ulu Çı-
narlarımız’ programı düzenlendi. Sultangazi Be-

lediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun ile eşi Tuba
Dursun’un ev sahipliğinde gerçekleşen programa Aile ve
Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık da programa katıldı.
Programda Sultangazi Huzurevi’nde konaklayanlar bir
araya geldi. Programda huzurevi sakinleri ağaçların altında
şarkı söyledi.

Pandemide ciddi kayıplar oldu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Uzun bir
pandemi dönemi yaşadık. Bütün dünya imkanlar ölçüsünde
elimizden gelen çabayı gösterdik ama pandeminin kendisinin
maalesef oluşturduğu şartları geçebilmek çok zor değil ama
şunu gönül rahatlığıyla ifade ediyorum. Dünyada pandemi
döneminde çok ciddi bir maddi ve manevi kayıp yaşandı.
Özellikle ileri yaş büyüklerimizin dünyada pandemiden etki-
lenme oranları çok yüksek. Biz şükürler olsun ülkemizde
bunu o kadar güzel yürüttük ki. Bizim büyüklerimizin pande-
miden etkilenme oranları dünya ortalamasının neredeyse
6’da 1’i kadar. Bu sadece bizim kamu kurumları olarak yaptı-
ğımız çalışmaların sonucu değil. Bunda siz kıymetli büyükle-
rimizin de çok önemli bir katkısı var. Yapılan çalışmalara,
alınan tedbirlere riayet etmek, bunlara saygı göstermek, ge-
rekliliğine inanmak da bu tedbirlerin hayata geçmesinde çok
büyük bir rol oynadı. Pandemi dönemini olabildiği kadar
güzel geçirmiş, burada bir araya gelmiş olmanın mutlulu-
ğuyla sizlere göstermiş olduğunuz sabırdan dolayı da ayrıca
teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

maskeden tavIz
vermek yok

2023 seçimleri için start verdik
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit
Özdağ, Diyarbakır'da basın toplantısı
düzenlendi. Edirne'den Hakkari'ye,
Iğdır'dan Muğla'ya bu coğrafya 
üzerinde yaşayan milletin adının 
Türk milleti olduğunu belirten Özdağ
"2023 seçimlerinin kampanya süreci
başlamış görünüyor" dedi

Partisinin çalışmaları kap-
samında çeşitli temaslarda
bulunmak için Diyarbakır'a

gelen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit
Özdağ, basın toplantısı düzenledi. AK
Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin,
HDP'ye hoş görünmek için değişik
adımlar atmaya başladıklarını belirten
Özdağ, emperyalizmle iş birliği yapan ve
bu iş birliğini onaylayanların oyunu falan
istemediklerini söyledi. 

Hepsinin canları cehenneme

Özdağ sözlerine şöyle devam etti: "2023
seçimlerinin kampanya süreci başlamış
görünüyor. Bir taraftan AK Parti, bir ta-
raftan Cumhuriyet Halk Partisi, bu baş-
layan seçim sürecinde PKK-HDP'ye hoş
görünmek için değişik adımlar atmaya
başladılar. Bunları gülümseyerek ve doğ-
rusu aşağılayarak izliyoruz. Zafer Partisi
olarak Edirne'de ne söylüyorsak Diyar-
bakır'da da onu söylüyoruz, Sinop'ta ne
söylüyorsak Hakkari ve Şırnak'ta da onu
söylüyoruz. Türkiye bölünmez bir bü-
tündür, Edirne'den Hakkari'ye, Iğdır'dan
Muğla'ya bu aziz coğrafya üzerinde ya-
şayan milletin adı Türk milletidir. Bunu
tartışmaya açtırtmayız. İstiklal harbimizi
kabul etmeyen, Gazi Mustafa Kemal
Atatürk'ü kabul etmeyen ve düşmanlık
eden, bu coğrafyayı bölmek, milletimizi
birbirine düşürmek için fitne fesat yuvası
haline gelen, emperyalizmle işbirliği
yapan, bu iş birliğini onaylayanların
oyunu falan istemiyoruz, canları cehen-
neme diyoruz."

Afganlar yüzünden ev 
bulunmuyor

İttifakları eleştiren Özdağ, 8 milyon sı-
ğınmacıyı ülkelerine göndereceklerini
söyledi. Öğrencilerin, Suriyeliler ve Af-
ganlar yüzünden ev bulamadıklarını ileri
süren Özdağ, sığınmacıların gitmesi için
Ankara'da göçmenlerin yoğun yaşadığı
Önder Mahallesi'ne bavul koyduklarını
aktararak şunları söyledi: "Türk milletini
birbirine düşman etmenin, kavga ettir-
menin, Türk milletinin enerjisini sözde
iki ittifak arasında tüketmenin dışında
bunlar hiçbir şey yapmıyorlar. Zafer Par-
tisi olarak ittifakı, büyük Türk milletiyle

yapıyoruz ve bu iki ittifakın sahte itti-
faklar olduğuna inanıyoruz. Türkiye'de
aslında iki siyaset vardır; birisi 8 milyon
sığınmacı ve kaçakları ülkelerine yollaya-
cak Zafer Partisi, diğeri de yollayamaya-
cak olan diğerleri. Eğer gitsin diyorsa
seçmen, Zafer Partisi'ni seçecek. Sığın-
macılar da kaçaklar da Türkiye'nin el
freni. El frenini indirmeden arabayı süre-
mezsiniz. Türkiye, sorunlarını Suriyelileri
vatanlarına, Afganları vatanlarına yolla-
yarak çözmek için ilk adımı atacak, el fre-
nini indirecek, araba ancak ondan sonra
hareket edebilir. Bakın, bugün öğrenciler
neden ev bulamıyorlar zannediyorsunuz.
Konya'dan arıyorlar beni, Afganlar ve
Suriyeliler üniversitenin etrafındaki evleri
tutmuş. İstanbul'da çocuklar sokaklarda
yatıyor, artık dışarıda kiralayacak ev bu-
lamıyor. Onlar gidince ne olacak? Kira-
lar düşecek, onlar gidince temel gıda
maddelerinin fiyatı düşecek. Daha bir
sene önce 'Suriyelileri burada tutup göç
ve entegrasyon bakanlığı kuracağız'
diyen Kemal Kılıçdaroğlu şimdi zıplıyor
'ben de yollayacağım, ben de yollayaca-
ğım' diye. Arkasından da ekliyor, 'gönüllü
yollayacağım.' Kim inanır sana, kim gö-
nüllü gider, bunun gönüllüsü falan yok,
herkes gidiyor." DHA

İktidar partisiyle
bile görüşebiliriz
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu,
“Gelecek Partisi olarak herkesle konuşuruz. Buna 
iktidar partisi de dahildir. Bunlar ilkesel iş birliğidir. 
İttifak ise şu anda gündemde olan bir şey değil” dedi

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu,
Sivas ziyaretinin ikinci gününde, kentte
görev yapan basın mensuplarıyla bir araya

geldi. Otelde düzenlenen toplantıya yazılı ve görsel med-
yanın temsilcileri ile Gelecek Partisi İl Teşkilatı katıldı.
Davutoğlu, dışişleri bakanı ve başbakan olduğu dönem-
lerde birçok kez Sivas’ı ziyaret ettiğini belirterek, kendisini
Sivas’ta karşılayan ve ağırlayan herkese teşekkür etti.
Toplantıda bir gazetecinin ittifak ile ilgili sorusuna yanıt
veren Ahmet Davutoğlu, şu ifadeleri kullandı: “İttifak
meselesi, seçim ortamına girildiği zaman konuşulacak
bir konudur.”

Cumhurbaşkanı
Erdoğan,
koronavirüs
tedbirlerinin
devam
edeceğini
ifade etti.
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TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:
Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50'sine istekli bu-
lunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar
ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50'sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı
olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma gider-
lerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün
sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli
bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan  sonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci ar-
tırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üze-
rinden aşağıda belirtilen oranda KDV.'nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından
görülebileceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak
isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur. 22/09/2021
1.İhale Tarihi : 08/11/2021 günü, saat 10:00 - 10:05 arası.
2.İhale Tarihi : 08/12/2021 günü, saat 10:00 - 10:05 arası.
İhale Yeri : BAHÇELİEVLER BELEDİYE SPOR KLUBÜ İKTİSATİ İŞLETMESİ YEDİEMİN 
OTOPARKI:Bahçelievler mah. eski londra asfaltı cad. no:1/1 Bahçelievler/İstanbul - null null / null
No Takdir Edilen Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) 
1 65.000,00 1   %18 34HB8428 Plakalı , 2011 Model , FIAT Marka , 

199A20003931768 Motor No'lu , 
NM422300007234893 Şasi No'lu , Rengi Beyaz , 
01/03/2021 tarihli bilirkişi raporuna göre "34HB8428 
plakalı araç anahtar yok kısa süreli çalıştırılası mümkün
olmadı. Fiat marka yük taşımacılığı için imal edilmiş ka
palı kasa mevcut yapası ile aracın yürümesini engelle
yecek herhangi bir parça eksikliğini bulunmadığı, teknik
aksamı motor, şanzıman vb. Parçalarının yerinde bu
lunduğu, teknik yapısı yeterli yürür vaziyete bulunduğu 
aracın genel kaporta aksamı genel olarak yaşına bağlı 
olarak iyi durumda bulunmadığı, aracın muhtelif nokta
larında küçük çapta bulunan ezikler ve çizikler bulun
makla birlikte aracın genel çevresinde küçük çaplı sür
tünmelere bağl çiziklerin bulunduğu, büyük çaplı aracın 
yürümesine engel olacak hasar bulunmamakla birlikte, 
ön arka tamponun kırık olması ile ön farlarının kırık yine
aracın sağ sol d ış geri görüş aynalarının kırık, aracın 
sağ yan sürgü kapısının hasarlı olduğu tespit edilmiş 
genel olarak aracın yürümesine engel olacak herhangi 
bir teknik hasarının da bulunmadığı anlaşılan aracın 
içerisinde sürücü dahil toplam 2 adet kolduğunun iyi 
durumda bulunmadığı ve yıpranmış olduğu, koltukların 
süngerlerinin dışarıya çıkacak şekilde koltukların ha
sarlı ve yıpranmış olduğu görülmüş ve aracın yük 
taşıma kısmında yük indirme ve bindirmelere bağlı 
çizikler eziklerin ve boya kazıntıları ile alt köşe kısım
larda paslanma ve boya kabarmalarının bulunduğu 
tespit edilmiştir. Metal demir jantları bulunan aracın 
lastiklerinin durumunun iyi durumda bulunmadığı ve 
lastiklerin ekonomik ömürlerini tamamladığı görülerek, 
aracın iç torpido ve ön göğüs, gösterge kısımlarının 
plastik aksamlarının üzerinde çizikler olmakla birlikte 
sağlam durumda görülmüş ve ön torpido kısmında 
bulunan başta oto teyp olmak üzere diğer tüm aksam
larının sağlam ve yerinde bulunduğu görülen kapalı 
kasa kamyonetin genel durumunun yaşına bağlı olarak 
orta düzeyde iyi durumda aracın motor şanzıman ve 
diğer teknik aksamlarının yerinde bulunduğu aracın yü
rümesini engelleyecek herhangi bir teknik parça eksik
liği bulunmamakla birlikte emsallerine göre genel bir 
bakıma ve küçük çapta onarıma ihtiyacı buluna aracın 
motorlu taşıt vasıflarını taşımmakta olduğu tespit edilmiştir" 

1.İhale Tarihi : 08/11/2021 günü, saat 10:30 - 10:35 arası.
2.İhale Tarihi : 08/12/2021 günü, saat 10:30 - 10:35 arası.
İhale Yeri : BAHÇELİEVLER BELEDİYE SPOR KLUBÜ İKTİSATİ İŞLETMESİ YEDİEMİN OTO-
PARKI:Bahçelievler mah. eski londra asfaltı no:1/1 Bahçelievler/İstanbul - null null / null
No Takdir Edilen Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) 
2 70.000,00 1   %18 16SJV38 Plakalı , 2013 Model , FIAT Marka , DOBLO 

MAXI 1 3 90 M.JET Tipli , 263A20005050878 Motor 
No'lu , NM426300009257922 Şasi No'lu , Rengi 
Beyaz , 01/03/2021 tarihli bilirkişi raporuna göre 
"16SJV38 plakalı araç fiat marka yük taşımacılıı için 
imal edilmişo lan kapalı kasa kamyonetin mevcut 
yapısı itibariyle aracının yürümesini engelleyecek 
herhangi bir parça eksikliğinin bulunmadığı aracın 
teknik aksamı motor, şanzıman vb. parçalarının yerinde
bulunduğu, aracın teknik yapısı yeterli, yürür vaziyete 
bulunduğu tespit edilmiş ve aracın genel kaporta 
aksamı genel olarak yaşına bağlı olarak orta düzeyde 
iyi durumda bulunduğu, aracın dış kaporta ve boya 
yapısında muhtelif noktalarında küçük çapta bulunan 
ezikler ve çizikler bulunmakla birlikte aracın yürümesine
engel, fiziki ve teknik bir hasarın bulunmamakla birlikte 
yine aracın sol ve sağ yan kısımlarda çarpmalara bağlı 
olarak derin ve oldukça belirgin fiziki hasarlarının bulun
duğu, yine aracın sağ sol dış geri görüş aynalarının 
kırık ve yine arka stop lambalarının çatlak düzeyde kırık
oldukları tespit edilmiş. aracın içerisined sürücü dahil 
toplam 2 adet koltuğunun genel yapısının kullanıma 
bağlı olarak yıpranmış durumda bulunduğu, aracın yük 
taşıma kısmının soğutuculu frigorifik kapalı kasa yapı
sına sahip olduğu yük indirme ve bindirmelere bağlı 
olarak çizikler ve boya kazıntıları dışında büyük çapta 
herhangi bir fiziki hasarın bulunmadığı, metal jantları 
bulunan aracın lastiklerinin orta düzeyde iy idurumda 
bulunduğu, aracın iç topdio ve öngöüs, gösterge kısım
larının plastik aksamlarının üzerinde çizikler olmakla 
birlikte sağlam durumda olduğu ön torpido kısmıda bu
lunan başta oto teyp olmak üzere diğer tüm aksamları
nın sağlam ve yerinde bulunduğu, aracın motor şanzı
man ve diğer teknik aksamlarının yerinde bulunduğu, 
aracın yürümesini engelleyecek herhangi bir teknik 
parça eksikliği bulunmamakla birlikte emsallerine göre 
genel bir bakıma ve kaporta kısmında onarım ve tamire
ihtiyacı bulunduğu görülen ve yürümesine engel bir du
rumu bulunmayan motorlu taşıt vasıflarını taşımakta 
olan kamyonetin şase numarası ASBİS motorlu araç 
tescil sistemi üzerinde kayıtlı şase numarası ile aynı 
olduğu tespit edilmiştir"

(İİK m.114/1, 114/3)
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 63'e karşılık gelmektedir.

T.C. BAKIRKÖY
14. İCRA DAİRESİ 2020/390 TLMT.

Örnek No: 25*

GenCliGin yeni
yUzU PolaT
BozkUrT oldU!

E senyurt Belediyesi Kültür Merkezi’nde gerçekleşen
kongrenin Divan Başkanlığını, Kent Konseyi Yü-
rütme Kurulu Üyesi Saadettin Yıldırım yaptı. Esen-

yurt Kent Konseyi Başkanı Tuncer Dağ ile yürütme kurulu
üyeleri de kongreyi başından sonuna kadar takip etti. Gençle-
rin yoğun ilgisiyle karşılaşan kongrenin ardından başkan
adayları, birbirlerini tebrik etti. 

Birleştiren olacağız

Yaklaşık iki yıldır Esenyurt Kent Konseyi Gençlik Meclisi’nde
aktif olarak çalışmalar yürüten ve Gençlik Meclisi Üniversite-
ler Komisyonu’nun sorumluluğunu yapan yeni Başkan Polat
Bozkurt, sonuçların açıklanmasının ardından büyük bir mut-
luluk yaşadı. Kongrenin sonunda kısa bir teşekkür konuşması
yapan Bozkurt, “Öncelikle bugün burada bizi yalnız bırak-
mayan herkese çok teşekkür ederim, iki senedir süren yoğun
ve yıpratıcı bir maratondu. Başkan adaylarımız Görkem Baş-
kanıma da Sıla Başkanıma da teşekkür ederim. Biz ayrıştırıcı
değil her zaman birleştirici olacağız, yolumuz uzun zaten.
Hepinize teşekkür ederim, iyi ki varsınız!” ifadelerini kullandı.

Yeni yönetim

Polat Berkay Bozkurt’un Başkanlığında şekillenen Esenyurt
Kent Konseyi Gençlik Meclisi’nin yeni yönetim kurulu şu
isimlerden oluştu: Seyit Düz, Yıldıray Bozkurt, Nurgül
Demir, Kübra Yalçın, Yakup Gültekin, Gülnur Koç, Gamze
İlkar, Sabri Anılcan Küçük, Sercan Özdemir, İhsan Ayhan,
Enes Güneş, Ömer Yılmaz ve Yunus pervaneli.

Paris Anlaşması’nın getirdiği yü-
kümlülükler, Türkiye’nin bu çerçe-
vedeki rolü ve bundan sonra
atılması gereken adımları değer-
lendiren Altınbaş Üniversitesi
Öğr. Üy. Prof. Dr. Hayri Koza-
noğlu, Birleşmiş Milletler’in İklim
Değişikliği Çerçeve
Sözleşmesi`nde ‘gelişmiş ülke’
statüsünde bulunan Türkiye’nin
‘gelişmekte olan ülkeler’ grubunda
sayılma talebinin bulunduğunu
belirtti. Prof. Dr. Kozanoğlu,
“Ancak burada dilin bir ‘pazarlık,
çıkar’ temelinde değil, ‘insanlığın
ortak çıkarları, amaçları ve daya-
nışması’ zemininde kurulması
daha anlamlı olacak. Eğer bir
statü değişikliği gerçekleşirse Tür-
kiye’nin iklim koruma amaçlı yar-
dım fonlarından yararlanması ve
bazı kısıtlamalardan muaf kal-
ması sağlanacak” dedi.  

Dönüşüm gerekliliği şart

Avrupa Birliği’nin 11 Aralık 2019
tarihinde iklim ve çevreyle ilgili
zorluklarla ortak mücadeleyi yeni-
den düzenleyen, taahhütleri geniş-
leten Avrupa Yeşil Mutabakatı`nı
benimsediğini hatırlatan Prof. Dr.
Kozanoğlu, doğal kaynak tüketi-
mini azaltan, “karbon nötr” slo-
ganıyla 2050’de net sera gazı
emisyonunu sıfırlamayı öngören
yasal düzenlemeleri içeren “yeşil
paket”in de temmuz 2021’de açık-
landığını belirtti. Prof. Dr. Hayri
Kozanoğlu, Türkiye’nin de Eylül
2021’de ilan edilen Orta Vadeli
Program’da (OVP), “Yeşil Dönü-
şüm” başlığı altında Avrupa Yeşil
Mutabakatı’na referansla, sana-
yide ve ekonominin genelinde
yeşil dönüşümün gerekliliğini ka-
bullendiğini söyledi. 

Esenyurt Kent Konseyi Gençlik Meclisi’nin gerçekleşen üç adaylı kongresinde,
ipi göğüsleyen isim Polat Berkay Bozkurt oldu. Kongrede Sıla Ateşer ve Gör-
kem Korkut ile yarışan Bozkurt, kullanılan 409 oyun 163’ünü alarak başkan-
lığa seçildi. Diğer adaylar Görkem Korkut 141, Sıla Ateşer ise 105 oy aldı

Altınbaş Üniversitesi Öğr. Üy. Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu, Paris Anlaşması’nın
getirdiği yükümlülükler, Türkiye’nin bu çerçevedeki rolü ve bundan sonra
atılması gereken adımları değerlendirdi. Kozanoğlu, “Türkiye, yeşil dönüşüm
planlarını daha net ortaya koymalı” açıklamalarında bulundu

ZEHRA ÇELİK

POLAT BOZKURT KİMDİR?
2 Temmuz 1998'de Esenyurt'ta doğdum. İlköğretim
eğitimimi Bahçeşehir Süleyman Demirel İlköğretim
Okulu’nda, lise eğitimimi Bahçeşehir Okyanus Ko-
leji’nde tamamladım. İstanbul Esenyurt Üniversi-
tesi Psikoloji Bölümü 4. Sınıf ve Anadolu
Üniversitesi Adalet Bölümü 2. Sınıf öğrencisiyim.
Lisede iken 3. Model Birleşmiş Milletler Konferan-
sı’nda Mozambik Delegesi olarak Ça-
lışma ve Ekonomi alanında sunduğum
önerge, en çok oyu alarak protokol nite-
liğinde geçerli oldu. Akabinde INSPO IN-
TERNATIONAL SCİENCE PROJECT
OLYMPIAD’dan kabul görerek iki kez ev
sahipliği yapma fırsatı elde ettik. Spor
yaşamıma çok erken yaşta başladım. 7
yaşında babamın teşvikiyle karateye,
akabinde profesyonel olarak boksa baş-
ladım. Boks, benim için bir tutku oldu ve
hala bırakmadan profesyonel olarak
devam ediyorum. 2 kere İstanbul şampi-
yonu oldum, şimdi de Türkiye şampiyo-

nasına hazırlanıyorum. Voleybola okulumun takı-
mında başladım. Bu başlangıç bize bölge şampi-
yonluğu getirdi. Profesyonel olarak yüzme
bilmekteyim. Sanat noktasında da kendimi gelişti-
rebilmek için 5 yıldır tiyatro kurslarına gitmekte-
yim. 24 Kasım 2019'da yapılan kongrenin
ardından Esenyurt Kent Konseyi Gençlik Mecli-

si’nde, Üniversiteler Başkanı olarak
görev aldım.  Bahçeşehir Üniversitesi
Hükümet ve Liderlik Okulu akademisini,
Türkiye Kent Konseyi Birliği ve YÖN 101
ARGUDEN Akademi Yönetim ve İletişim
alanını bitirdim. Üniversitemde eksikli-
ğini fark ettiğim Çevre ve Hayvanları
Koruma Kulübü’nü kurdum. 3 yıl Muhsin
Ertuğrul Tiyatro sahnesinde rol aldım ve
tiyatro kulübüyle bağlantımı hiç kopart-
madım. Şimdi de Esenyurt Üniversite-
si’nde Liderler Kulübü’nü kurarak
akademik ve sosyal sorumluluk ala-
nında çalışmalar yürütmekteyim.

Türkiye yeşile
kıymet vermeli

Sabiha Gökçen kazandırıyor
Sabiha Gökçen Havalimanı yolcularına
terminalde alışveriş yaparken kazanmaları
için bir kampanya başlattı. Yolcular için
başlatılan kampanya terminal içindeki yi-
yecek ve içecek mağazalarının yanı sıra
Duty Free mağazaları, PPG lounge alan-
ları, Kepler uyku kapsülleri, İSG Airport
Otel, havalimanı kapalı otoparkını kapsa-
yacak ve 31 Aralık 2021 tarihine kadar
devam edecek. Kampanya kapsamında

yolcular, terminal içinde bulunan yiyecek
ve içecek mağazalarından yapacakları 150
TL ve üzeri alışverişlerde 20 TL indirim
şansı yakalıyor ve bu indirimi kampanyaya
katılan tüm markalara ait noktalarda kul-
lanabilecek. Yine kampanya dahilinde
gelen yolcu katı Duty Free mağazasında
en az 100 Euro alışveriş yapan yolcular,
anında 10 Euro indirim hakkı 
kazanabiliyor.

Polat
Bozkurt

Hayri
Kozanoğlu
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N e diyorduk?
Sizler yaşayacaksınız.
Bizler yazacağız.

Nasıl yaşarsanız, gazetelere, televizyonlara, 
satırlarımıza da öyle yansırsınız.

Tamam anladık her televizyon gibi görünen 
televizyon değil, gazete gibi görünen gazete değil,
gazeteci gibi görünen de gazeteci değil dediğinizi
duyuyorum.

Ama onlar bizleri ilgilendirmez.
Bizler; adaletin, gerçeğin, vicdanın, mağdurun,

haklının, ezilenin, unutulanın sesi olmak zorundayız.
*

Selçuk Bayraktar diye biri kişi var.
Bu adam kalkmış Milli Havacılık rekorlarına

imza atmış.
İnsansız Hava Aracı Sistemi'nin güdüm ve

kontrol sistemi tasarlamış.
Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine giren ilk

Milli İHA olma ünvanına sahip olmuş.,
Türkiye'nin ilk döner kanat İHA Sistemini 

gerçekleştirmiş.
Türkiye'nin ilk TİHA (Taarruzi İnsansız 

Hava Aracı) Sistemini hayata geçirmiş.
*

Bu kişi Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan
ile 2016 yılında evlenmiş.

Aslen Trabzon'lu ama Sarıyer doğumlu.
Zeki ve yetenekli bir mühendis.
Birileri bu kadar kaynağı ve torpili bana da

verseniz ben de başarılı olurum diyebilir.
Zaten biz insanoğlu genelde takdir etmek için

çok düşünürüz ama çamur atmak için bir saniye
bile düşünmeden aklımıza ilk geleni söylemekten
geri kalmayız.

Selçuk bayraktar için 2023'de Teknoloji 
Bakanı, 2018'de Cumhurbaşkanı yakıştırmaları
yapanlar da var.

Bunlar soyut düşünceler.
Somut ve ortada net olarak bir şey var ki o da

yüz yıllık Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk defa
adam gibi bir sistem ortaya çıktı.

İhalar, miuslar, jetler, uçaklar.
Bu sistemler desteklenir ve geliştirilirse dünya

arenasında Türkiye ciddi anlamda adından söz 
ettirebilir.

*
Yüz yıllık ülkemizde kimlere ne imkanlar sunuldu.
Kimi çaldı kaçtı.

Kimi doydu durdu.
Kimi sapıttı.
Kimi dağıttı.
Ancak ilk defa bir kişi üretiyor, akıl yoruyor,

hedef büyütüyor, ülkeye katma değer yaratmak
için çabalıyor.

Düzgün diksiyonlu, robert koleji, İTÜ mezunu,
Entelektüel, işkolik, başarılı bir mühendis.

Şimdi bu kişi sırf birisinin damadı diye olan bi-
teni görmezden gelmek, yapılanları inkar etmek,
yok saymak, çamur atmak, lekelemek, küçümse-
mek, ne bileyim işte böyle bir projeyi ve bilim 
insanını yazmamazlık olamazdı.

*
Türkiye tüm dünyanın konuştuğu TİHA 

(Taarruzi insansız hava aracı), Türk SİHA'sı
(Silahsız hava aracı) durumuna gelmiş.

Dünya çapında bir teknoloji getirmiş.
10'dan fazla ülkeye ihracat yapmış.
Bu projenin ve bu projeleri geliştiren kişilerin,

ekibin, aklın desteklenmesi gerekiyor.
Yok ben desteklemiyorum.
Bu adam birisinin damadı, birilerinin 

ekibinden, birilerinin aklından.
O zaman da hükümet değişir, engellemeler baş-

lar, Türkiye Cumhuriyeti bir önemli projenin daha
büyümesini, gelişmesini, güçlenmesini, ülkeye
katma değer katmasını ortadan kaldırmış olur.

Tıpkı 1930'lu yıllardaki uçak fabrikaları gibi.
Köy enstitüleri gibi.
Aselsan cep telefonları gibi.
Kaybeden kim olur?
Türkiye Cumhuriyeti.
Kazanan kim olur?
Türkiye'nin büyümesini, gelişmesini, muasır 

medeniyetler seviyesine gelmesini 
istemeyenler olur.

*
Türkiye'nin savunma sanayisine çok önemli 

katkıları olacak bu projeyi destekliyorum.
Selçuk Bayraktar'ın kim olduğu, kimin damadı,

kimin kayınçosu olduğu beni ilgilendirmiyor.
Selçuk Bayraktar'ın bu projesi beni çok ilgilen-

diriyor ve çok heyecanlandırıyor.
Bu projenin ülkemin geleceğine çok katkısı 

olacağını düşünüyorum.
Bu projenin ileriki yıllarda Türkiye'nin önemli

bir markası olmasını bekliyor ve istiyorum.

Mehmet MERT
MERTÇE

twitter.com/MehmetMert1

HEKIMLER
KOLELIGE
ZORLANIYOR
Türk Tabipler Birliği Merkez Konsey üyesi ve Denizli Tabip Odası Başkanı Rıza
Hakan Erbay, Sağlık Bakanlığının poliklinik randevularını 5 dakikada bir ola-
cak şekilde açılması talimatı verdiğini belirterek, “Doktorların günlük poliklinik
sayıları yaklaşık 90 hastaya çıkacak. Hekimler performansa dayalı çalışma sis-
temiyle devlet ya da özel sektörde adeta kölelik düzenine zorlanıyor” dedi

HABER MERKEZİ

T ürk Tabipler Birliği Merkez Kon-
sey üyesi ve Denizli Tabip Odası
Başkanı Rıza Hakan Erbay, Sağ-

lık Bakanlığı'nın 9 Eylül'de yayınladığı bir
düzenleme ile devlet hastanelerinde sağ-
lık idarecilerine poliklinik randevularını
MHRS üzerinden 5 dakikada bir olacak
şekilde açma talimatı verdiğini söyledi.
Bu durumun hekimlerin hastalık bulaş
riskini artıracağını belirten Erbay; “Bir
hastanın muayene ve tetkik istemi düşü-
nüldüğünde ayrılması gereken süre en az
15-20 dakika olmalıdır” dedi.

Çok ciddi yorulduk

Corona salgını ile mücadelede 18 ayı ge-
ride bıraktıklarını belirten Erbay, “Şeffaf
yönetilmeyen pandemi nedeniyle geçtiği-
miz 18 ay boyunca tüm sağlık çalışanları
her zamankinden fazla yorulmuş, tü-
kenme noktasına gelmiştir. Bu çalışma
temposu artan vaka sayılarıyla daha da
devam edecektir. Her anlamda yıpratıcı
bu sürecin sağlık çalışanları tarafından
daha fazla tolere edilebilmesi mümkün
değildir. Çalışma saatlerinin azaltılarak 6
saate indirilmesi, dinlenme sürelerinin
yeterli bir şekilde ayarlanması, dinlenme
mekânlarının salgına göre yapılandırıl-
ması ve kişisel koruyucu ekipmanlarının
eksiksiz sağlanması gerekiyor” ifadelerini
kullandı.

1 günde 90 hasta bakacaklar

Düzenlemenin hekimlerin çalışma şev-
kini kırdığını ifade eden Erbay yapılan
hatadan dönülmesi çağrısında buluna-

rak şu ifadeleri kullandı: “9 Eylül'de ya-
yınlanan bir düzenleme ile devlet hasta-
nelerinde sağlık idarecileri tarafından
hasta poliklinik randevuları MHRS üze-
rinden 5 dakikada bir olacak şekilde açıl-
ması talimatı verildi. Günlük poliklinik
sayılarının yaklaşık 90 hastaya bakılacak
şekilde planlandığını tespit ettik. Dünya
Sağlık Örgütü uygun bir hasta muaye-
nesi için anamnez, muayene, tetkik is-
temi düşünüldüğünde ayrılması gereken
sürenin en az 15-20 dakika olmasını tav-
siye etmektedir. Dikkate alınması gereken
bir diğer husus ise poliklinik hasta sayısı-
nın 90'lara çıkarılması ile hastane gibi
kapalı ortamlarda Covid-19, mevsimsel
girip gibi hastalıklar için temas ve bulaş
riskini artırmasıdır ve halk sağlığı açısın-
dan tehlike arz etmektedir. Hastanelerde
yeni çalışma düzeneği bu haliyle hekimi
hızlı hasta bakmaya ve kaçınılmaz ola-
rak hata yapmaya sevk edecektir. Bu uy-
gulamayla birlikte doğabilecek
aksamalar hasta hekim arası barışı bo-
zacak dolayısıyla sağlıkta şiddeti daha
da körükleyecektir. Bu olumsuz düzenle-
meler hekimlerimizin ve sağlık çalışanla-
rının çalışma şevkini iyice kırmaktadır.
Salgın yorgunluğunun üzerine binen
kötü çalışma koşulları, emeğe karşılık
gelmeyen ücretler, hekimlerde değersiz-
leştirilme algısını pekiştirmektedir. Son
yıllarda hekimlik işgücü, sağlıkta dönü-
şüm süreci ile iyice ucuzlaştırılmış olup
hekimler performansa dayalı çalışma sis-
temiyle, devlet ya da özel sektörde adeta
kölelik düzenine zorlanmaktadırlar. Bu
sebeple hekim istifaları ve emeklilik ta-
leplerinin hızla arttığı bilinmektedir.
Emekli olan hekimler de geçinemedikleri
için çoğunlukla emeklilik sonrası çalış-
mak zorunda kalmaktadır. Bu kez de bir
ceza gibi emekli maaşlarında ciddi kesin-
tiler yapılmaktadır. Tıp Fakültesi öğren-
cileri ve uzmanlık öğrencileri asistanlar
tüm bu karanlık tablonun farkında ola-
rak  giderek umutsuzluğa sürüklenmek-
tedir. Bu genç hekim adayları ve
hekimler arasında intiharlar giderek art-
maktadır. Yeni mezun birçok hekim de
yurtdışında çalışma arayışındadır. Top-
lum sağlığı açısından bir bütünün unsur-
ları olan hekimlerin ve diğer tüm  sağlık
çalışanlarının fiziki ve ruhsal sağlığının
korunması çok önemlidir.”

Aile hekimleri isyan ediyor

Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Ko-
misyonu üyesi, CHP Adana Milletvekili
Burhanettin Bulut da konuyla ilgili
önemli detayları işaret etti. Bulut, Covid-
19 aşı ödemesi için aile hekimine 3 bin
TL'ye kadar, aile sağlığı çalışanına da

(ASM'lerdeki hemşire) da bin 500 TL'ye
kadar ilave ek ödeme yapılabileceğine
yönelik yazı yayınlandığına dikkat çekti.
Ancak daha sonra bu ek ödemenin çe-
şitli kriterlere bağlandığına işaret eden
Bulut, “Kriterlerin birçok maddesi var ve
aile hekimi o maddelerden kaçını sağlı-
yorsa ona göre ödeme yapılıyor. Ancak
kriterlerde şöyle gariplikler var: Örneğin
aile hekimliğine bağlı aşı yapılabilir nüfu-
sun yüzde 85'i aşı olmalı bir kriter. 60 yaş
üzeri hastaların aşı olma oranı yüzde 90
olmalı başka bir kriter. Aşı zorunluluğu
yokken ve aile hekimleri, gelen hastalar o
ASM'yi mi kayıtlı yoksa başka bir yere
mi kayıtlı diye bakmadan aşı yapmaya
çabalarken, eğer ASM'ye kayıtlı hastalar
aşı olmamışsa bu kriter sağlanamamış
oluyor. Bu durumda bakanlık ek ödeme
vermiyor” ifadelerini kullandı.

Corona salgını ile mücadelede 18
ayı geride bıraktıklarını belirten

Erbay, “Şeffaf yönetilmeyen pandemi
nedeniyle geçtiğimiz 18 ay boyunca

tüm sağlık çalışanları her zamankin-
den fazla yorulmuş, tükenme nokta-

sına gelmiştir. Bu çalışma temposu
artan vaka sayılarıyla daha da
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Erbay, “Salgın yorgunluğunun üze-
rine binen kötü çalışma koşulları,
emeğe karşılık gelmeyen ücretler,
hekimlerde değersizleştirilme algı-
sını pekiştirmektedir. Son yıllarda
hekimlik işgücü, sağlıkta dönüşüm
süreci ile iyice ucuzlaştırılmış olup
hekimler performansa dayalı ça-
lışma sistemiyle, devlet ya da özel
sektörde adeta kölelik düzenine
zorlanmaktadırlar” diye konuştu.

Ek ödeme
alamıyorlar
CHP'li Bulut, örneğin günde 50
aşı yapıldığı düşünüldüğünde, 22
mesai gününden hesaplanırsa
toplam bin 100 aşı yapılabilece-
ğine dikkat çekti. Ancak bu kişi-
ler misafir hastaysa ve aile
hekiminin kendi hastaları aşı ol-
madıysa aile hekiminin ek ödeme
alamadığına işaret
eden Bulut, “Türki-
ye’de 1. doz aşıla-
mada oran daha
yüzde 85'i geçme-
mişken aile heki-
minden bu oranı
tutturmasını iste-
mek ‘ben sana ek
ödeme vermeyece-
ğim' demektir. 3 bin
TL ek ödeme alan aile hekimi
zaten çok çok az. Genelde ya hiç
ek ödeme alamadılar ya da 200
TL, 400 TL gibi komik rakamlar
aldılar” diye konuştu. 12 hekimli
bir ASM'de bir hekimin bin 500 TL
ek ödeme aldığını, geri kalan 11
hekimin hiç ek ödeme alamadık-
larını dile getiren Bulut, “Aile he-
kimlerinin derdi ek ödeme de
değil. Televizyonda ‘3 bin TL ek
ödeme veriyoruz' diye haber yapı-
lıp hekimler ‘paragöz' olarak gös-
teriliyor. Hekimler bu şekilde
gösterilmekten çok rahatsız”
açıklamalarında bulundu.

BİR GÜNDE
90 HASTA

BAKACAKLAR

Aydıner'in hayali
hastane yapmak

Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, yerel ve ulusal basın mensupları
ile kahvaltıda bir araya geldi. Hayata geçirdiği ve planladığı projeleri hakkında
gazetecilere bilgi veren Başkan Aydıner, en önemli hedef projelerinin 400 ya-
taklı modern hastane ve 40 bin dönümlük millet bahçesi yapmak olduğunu
söyledi. Başkan Atila Aydıner, pandemi nedeniyle uzun zamandır bir araya
gelemediği basın mensuplarını kahvaltıda ağırladı. İlçedeki ve ulusal basın-
daki gazetecilerle Fatih Parkı Sosyal Tesisleri’nde kahvaltıda buluşan Başkan

Aydıner, hayata geçirdiği ve planladığı projeleri hakkında gazetecilere bilgi
verdi ve en önemli hedef projelerinin 400 yataklı modern hastane ve 40 bin
dönümlük millet bahçesi yapmak olduğunu söyledi. Kahvaltı boyunca basın
mensupları ile keyifli bir sohbet gerçekleştiren ve onlara teşekkür eden Başkan
Aydıner, gazeteciler projelerimizi halkımıza duyuran en önemli yardımcıları-
mız değerlendirmesinde bulundu. Çok sayıda basın mensubunun hazır bu-
lunduğu kahvaltıya AK Parti Bayrampaşa İlçe Başkanı Ersin Saçlı da katıldı.

Selçuk Bayraktar 
diye birisi...!

Halk ne isterse o olacak!
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Damga'ya konuştu.
Süleymanpaşa için canla başla çalıştıklarını anlatan Yüksel, “Benim yönetim
anlayışım çok açık. Halk ne isterse o olacak. Halka rağmen bir şey yapmayız” dedi
Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yük-
sel, ilçede devam eden çalışmalara ilişkin ve
belediye başkanlığına dair Damga'ya konuştu.
Süleymanpaşa için her fırsatta yoğun bir
mesai harcadıklarını anlatan Yüksel, “Bizim
için öncelik her zaman Süleymapaşa ve Süley-
mapaşa halkıdır. Onların mutluluğu, iyiliği
bizim için her şeyden önce gelir. Vatandaşları-
mızın tercihiyle göreve geldiğim günden beri
bunu şiar edinerek yaşıyorum. Yaşamaya da
devam edeceğim. Süleymanpaşa için canla
başla çalışmayı sürdüreceğim” dedi.

Süleymanpaşa için el ele verdik

İlçede bulunan ve yıllardır kapalı vaziyette
olan Rumeli İskelesi'ni kısa sürede onararak,
halkın kullanımına açtıklarını anımsatan Yük-
sel, “Seçimden sonra ilçemize ilk hizmetimizi
sunmanın gururunu böylece yaşadım. Böylesi
güzel hizmetler bizi daha güzel hizmetler
yapma noktasında azimli kılıyor. Başkan yar-
dımcılarımız, teknik ekipteki arkadaşlarımızla
birlikte el ele vererek ilçemiz için hep en iyisini
yapmaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

Mühendis mi başkan mı?

Altınova Mahallesi'nde yer alan sahil şeridini
genişletip çocuklar için park; gençler için halı
sahası, basketbol sahası, aileler için; kahvaltı
ve piknik alanları inşa ettiklerini de vurgulayan
Yüksel, “Altınova'ya yaptığımız bu hizmetlerde
bize mutluluk verdi. Öyle ki bu süreçte eli-
mizde metre ilçe ölçüm yaptığımızda insanla-
rın büyük bir kısmı beni belediye başkanı değil
de mühendis sandı. İlçemiz için her türlü mev-
kinin ötesinde hizmet aşkıyla hareket ettiğimizi
herkes biliyoruz. Vatandaşlarımızın takdirini

kazanmak bizi en çok mesut eden şeylerden
birisi” ifadelerini kullandı.

Halkın dediği olur

Halka rağmen bir şey yapmayacaklarını da
anlatan Yüksel, “Bizim için önce halk gelir.
Halk ne derse o olur. Halkın söylemediği, iste-
mediği bir şeyi yapmayız. Bu en başta bize
inanan insanlara ihanet olur. Biz o insanlara
hak ettikleri hizmeti götürmekle görevliyiz”
dedi. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı
Kadir Albayrak'la uyum içinde çalıştıklarını da
aktaran Yüksel, “Kadir ağabeyimizin tecrübe-
lerinden de faydalanıyoruz. Hep birlikte va-
tandaşlarımız için çalışıyoruz” şeklinde
konuştu. İRFAN DEMİR
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Suikaste ilişkin yeni detaylar var
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin yardımcısı Serhiy Shefir’e yönelik suikast girişiminde yeni detaylar or-
taya çıktı. Açılan soruşturma kapsamında polisin yaptığı incelemelerde, otomobile 18 kurşunun isabet ettiği belirlendi

Ukrayna İçişleri Bakan Yar-
dımcısı Anton Gerashchenko,
katıldığı televizyon progra-

mında Devlet Başkanı Zelenskiy’nin yar-
dımcısı Serhiy Shefir’e yönelik suikast
girişiminin soruşturmasında ortaya çıkan
detayları paylaştı. Gerashchenko, otomo-
bile 18 kurşunun isabet ettiğini duyurdu.

Soruşturma kapsamında saldırganların
ilk olarak Shefir’in şoförünü öldürmeyi ve
arabayı bu şekilde durdurmayı planladık-
larını belirten Gerashchenko, "Suikastçı-
lar, Başkan Yardımcısının evinin
yakınında, yolun kötü göründüğü, bir or-
manın ve bir virajın olduğu bir yer seçti.
Bu nedenle arabanın virajı dönmek için

yavaşlaması gerekiyordu. Saldırının yapıl-
dığı yer belirlendi. Suikastçıların görevi
önce sürücüye vurarak onu yavaşlamaya
zorlayarak arabanın hendeğe girmesini
sağlamaktı" dedi.

18 mermi görüldü

Bakan Yardımcısı Gerashchenko otomo-

bile önden ateş açıldığını ifade ederek, "İlk
atışlar arabanın önünde yapıldı. İlk kur-
şunlar otomobile çarptıktan sonra sürücü
frene bastı ancak daha sonra hızlandı ve
kurşunlar otomobilin gövdesine ve teker-
leğe çarptı. Uzmanlar araca toplam 18
mermi isabet ettiğini belirtiyor" 
ifadelerini kullandı.

TEHLIKE
CANLARI
CALIYOR!
İ ngiltere’de kamyon şoförü eksikliğinin

tetiklediği petrol krizi büyüyor. Brexit
sonrası bir çok Avrupa vatandaşının

İngiltere’den ayrılması üzerine ülkede nak-
liye sektörü en zor dönemlerinden birini ya-
şıyor. İngiltere’de ortaya çıkan şoför eksikliği
nedeniyle, büyük petrol firmaları, benzin ve
dizel teslimatlarını yapamadıklarını açıkladı.

Tavan yaptı

Petrol devi BP yaptığı açıklamada, kamyon
sürücüsü sıkıntısı nedeniyle İngiltere’deki
bazı benzin istasyonlarını geçici olarak ka-
patıldığını belirtti. BP’nin Perakende Baş-
kanı Hanna Hofer de ‘şirketin benzin
istasyonlarında işlerin sorunsuz yürümesi
için gereken düzeyin üçte ikisinin bulundu-
ğunu ve bu miktarın hızla azalmakta oldu-
ğunu’ söyledi. Açıklamanın ardından petrol

fiyatları sekiz yılın en yüksek seviyesine
ulaştı.

Hoşnutsuzlık kışı

İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps,
halka ‘hayatınıza normal şekilde devam
edin’ çağrısı yaparken, ülkede panik havası
etkisini göstermeye başladı. Tonbridge,
Kent, Ely, Cambridgeshire, Bright ve Leeds
kentlerinde benzin istasyonlarının önünde
uzun kuyruklar oluştu. Bir grup, otoyol ka-
patarak olayları protesto etmek istedi. Olu-
şan kuyruklar İngiltere’de 1978’de
gerçekleşen enerji fiyatlarının, gıda fiyatları-
nın hızla yükseldiği ‘hoşnutsuzluk kışı’nı
anımsattı.

Raflar boş

Öte yandan, İngiliz basını, ülkedeki sürücü

sıkıntısının gıda sektörünü de etkilediğini
aktardı. Euronews’in İngiltere muhabiri
Tadhg Enright, uzun süreli gıda ve yakıt kıt-
lığı korkularının gerçek olduğunu söyledi.
Bazı marketlerde gıda stokları tükenirken,
marketlerde et ve taze gıda ürünlerinin raf-
larının boş olduğu görüldü. Süpermarket
zinciri Morrisons, krizin fiyatları artıracağı
konusunda uyardı. Tesco, yeni sürücüler
için 1000 sterlinlik nakit ikramiye de dahil
teşvik imkanları sunuyor. Endüstri liderleri,
İngiltere hükümetini, göçmenlik kurallarını
denizaşırı ülkelerden işe almalarına izin ver-
mek için gevşetmeye çağırdı.

Hazırlıklı olun

İngiltere Ticaret Bakanı Paul Scully, konuyla
ilgili Sky News televizyonuna yaptığı açıkla-
mada, ‘Açıkçası Hükümet olarak en kötü-

süne hazırlıklı olmamız gerekiyor. Çünkü
önceliğimiz tüketicileri koruyabilmek’ dedi.
Ülkedeki sorunun çözülmesi için sorunun
temelinde 90 binden fazla tır ve kamyon sü-
rücüsüne ihtiyaç var. Son bir yıllda ağır va-
sıta şoförlerinin maaşlarının yüzde 30
artışla yıllık 40 bin sterline çıktığı, şirketlerin
ekstra bonus da ödediği belirtiliyor.

Suçlama yanlış

Ancak tüm bu yaşananlara rağmen Ulaş-
tırma Bakanı Grant Shapps, bu iddiaları
reddediyor ve ülkedeki sürücü eksikliğinin
petrol krizine neden olmadığını savunuyor.
Kabine bakanı, boş süpermarket raflarına
ve benzin istasyonlarının kapanmasına
neden olan ağır vasıta sürücülerinin eksik-
liği için Brexit’i suçlamanın “yanlış” olduğu
konusunda ısrar etti.

İngiltere'de 'kamyon sürücüleri'nin eksikliği nedeniyle ortaya çıkan petrol krizi nedeniyle bazı benzin
istasyonlarının önünde uzun kuyruklar oluşurken, bazıları da tamamen kapatıldı. Hükümet, bu du-
ruma Brexit'in neden olduğu iddialarını reddederken, gıda sektöründe de tehlike çanları çalıyor

Almanya’da kararsız
seçmen belirleyici
Almanya’da Federal Meclis seçimlerine üç gün kala, partiler özellikle kararsızların oylarını alabilmek için
yoğun çaba sarfediyor. Seçim sonrası için beklenti, hükümet kurma sürecinin zorlu ve uzun olacağı yönünde
Almanya'da 16 yıllık Merkel döneminin
ardından başbakanlık koltuğuna otura-
cak ismin ve yeni hükümetin belirlene-
ceği seçimlere sadece üç gün kaldı.
Kamuoyu araştırma şirketi YouGov'un
sonuçlarını paylaştığı güncel bir anke-
tine göre seçmenlerin yaklaşık dörtte
üçü oyunu vereceği partiyi belirlemiş
durumda. Buna göre, ankete katılanla-
rın yüzde 74'ü kesin kararını verdiğini
ifade ederken, yüzde 15'lik bir kesim
parti tercihini daha sonra yapacağını
dile getirdi. Yüzde 9'luk küçük bir 
grup ise herhangi bir açıklamada 
bulunmak istemedi.

SPD son viraja önde giriyor

Bu rakamlar, partiler adına oylarını
almak için kıyasıya mücadele ettikleri
potansiyel seçmen sayısının giderek
azaldığını gösteriyor. Diğer pek çok an-
kette olduğu gibi YouGov'un araştırma-
sında da SPD (Sosyal Demokrat Parti)
yüzde 25 ou oranı ile birinci parti görü-
nüyor. Şu na iktidarda olan koalisyonun
büyük ortağı, Başbakan Angela Mer-
kel'in partisi CDU, geçen haftaya oranla
bir puan yükselerek yüzde 21'e çıkmış
durumda. Söz konusu ankete göre, Ye-
şiller yüzde 14, AfD (Almanya İçin Al-
ternatif) yüzde 12, FDP (Hür Demokrat

Parti) yüzde 11 ve Sol Parti yüzde 7 oy
alacak. Benzer sayılar, hafta içinde
Forsa ve Insa kamuoyu araştırma şirket-
lerinin açıkladığı anket sonuçlarında da
çıkmıştı. Ancak seçim anketlerinin her
zaman çok güvenilir sonuçlar vermediği
de bilinen bir gerçek. Özellikle siyasi
partilere olan bağın eskisi kadar güçlü
olmadığı ve tercihini son anda yapanla-
rın sayısının arttığı bir dönemde.

Hükümet kurma süreci 
zorlu olabilir

Pazar günü yapılacak olan federal par-
lamento seçimlerinde sonuç ne olursa
olsun, beklenti hükümeti kurma süreci-
nin zorlu ve uzun olacağı yönünde.
SPD, anketlerdeki gibi sandıktan bi-
rinci parti olarak çıkarsa büyük olası-
lıkla Yeşiller'le koalisyon hükümeti
kuracak. Ancak iki partinin oy oranı
büyük olasılıkla hükümet kurmaya yet-
meyecek. Bu durumda SPD'nin başba-
kan adayı Olaf Scholz'un üçüncü
koalisyon ortağı olarak liberal FDP'ye
yöneleceği tahmin ediliyor. Şayet CDU
son anda farkı kapatıp birinci parti
olursa, hükümeti kurma görevini üstle-
necek olan Armin Laschet'in de SPD'li
Scholz gibi, Yeşiller'le FDP'nin kapısını
çalması bekleniyor.

Şartlı barış
çağrısı
Kuzey Kore, Güney Kore'nin "düşmanca 
politikalardan" vazgeçmesi durumunda 
bölgedeki savaşı bitirmeye hazır olduklarını
açıkladı. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'ın
kız kardeşi Kim Yo-jong, "karşılıklı saygının
sağlanması, ön yargıların, düşmanca politi-
kalar ve çifte standardın terkedilmesi" duru-
munda müzakerelere hazırız mesajı verdi
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’ın kız kardeşi Kim
Yo-jong, Güney Kore’nin “düşmanca politikalar-
dan” vazgeçmesi halinde müzakerelere devam et-
mekte istekli olduklarını belirtti. Kore Yarımadası’nı
ikiye bölen savaş, tarafların 1953 yılında ateşkes im-
zalamasıyla son bulsa da, iki ülke ilişkilerinde tansi-
yon o günden beri düşmüyor. En son, Kuzey Kore
Dışişleri Bakan Yardımcısı Ri Thae-song Güney Ko-
re’nin 1950-53 Kore Savaşı’nın sona erdiğine dair
resmi açıklama yapılması teklifini reddetmişti. Kim
Yo-jong, bu olay üzerine resmi bir açıklama yaptı.

İstekli oluruz

Kim Yo-Jong,
Kuzey Kore’nin
resmi açıklama
yayınlamak konu-
sunda istekli oldu-
ğunu belirtirken,
bunu yapabilmek
için “öncelikle kar-
şılıklı saygının sağ-
lanması, ön yargıların, düşmanca politikalar ve
çifte standardın terkedilmesi” gerektiğini kaydetti.
Kim, “Güney Kore çifte standartlarıyla bizi kışkırtıp
her adımda eleştirdiği geçmişinden uzaklaşır, söz
ve eylemlerinde samimiyeti geri getirir ve düşmanlı-
ğından vazgeçerse ilişkilerin yeniden kurulması ve
geliştirilmesi konusunda yakın iletişimi yeniden
başlatmaya istekli oluruz.” dedi. Bu açıklamalar,
Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in, Birleş-
miş Milletler (BM) 76’ncı Genel Kurulu’nda, böl-
gede barışın yeniden tesis edilmesi için Kore
Savaşı’nın sona erdiğine dair resmi bir açıklama
yapılması çağrısının ardından geldi. Moon, konuş-
masında, “Uluslararası kamuoyunu bir kez daha
Kore Yarımadası’ndaki savaşın sonu için seferber
olmaya çağırıyorum, Kuzey ve Güney Kore tarafla-
rıyla ABD ve Çin’in bir araya gelerek savaşın bitti-
ğini ilan etmesini istiyorum.” demişti.

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ)
haftalık koronavirüs raporuna göre,
Covid-19 vaka ve ölüm sayılarında
küresel düzeyde 6-12 Eylül döne-
minde başlayan düşüş geçen hafta
da sürdü. DSÖ'ünün Çarşamba
günü açıkladığı rapora göre, 13-19
Eylül tarihleri arasında tespit edilen
vaka sayısı, bir önceki haftaya göre
400 bin azalarak 3 milyon 600 bine
geriledi, yaklaşık 60 bin kişi de haya-
tını kaybetti. Raporda, dünya gene-
linde koronavirüs vakalarının

sayısının yaklaşık 228 mil-
yona ulaştığı, 4 milyon
600 binden fazla kişinin
de yaşamını yitirdiği
kaydedildi. DSÖ, Afrika
ve Avrupa bölgelerinde
kaydedilen vaka sayısının bir
önceki haftaya göre aynı düzeyde
kaldığını belirtirken, Doğu Akdeniz
bölgesindeki vaka sayısında yüzde
22 ve Güneydoğu Asya bölgesinde
ise yüzde 16 düşüş kaydedildiğini
bildirdi. Son bir haftada yeni vaka

sayısının en yüksek olduğu
ülke ise 1 milyon 107 bin
civarında vakanın kayde-
dildiği ABD oldu.
ABD'yi 211 bin 242 vaka

ile Hindistan ve 203 bin 77
vaka ile İngiltere izledi.

DSÖ'nün raporuna göre, 13-19
Eylül tarihleri arasında toplam 183
bin 962 vakanın kaydedildiği Tür-
kiye ise vaka sayısının en yüksek ol-
duğu ülkeler arasında dördüncü
sırada yer aldı. Türkiye'de vaka sayı-

sında geçen haftaya göre yüzde 16
artış olduğu belirtildi. Raporda,
dünya genelinde koronavirüs kay-
naklı ölümlerde ise bir önceki haf-
taya göre yüzde 7 azalma olduğu
belirtildi. Afrika, Doğu Akdeniz ve
Güneydoğu Asya bölgelerinde ko-
ronavirüs ölümlerinde düşüş kayde-
dilirken, Batı Pasifik bölgesinde
haftalık ölüm sayılarında yüzde 7'lik
artış oldu. Güney Amerika ile Avru-
pa'da ise ölüm sayıları bir önceki
haftaya göre aynı düzeyde kaldı. 

Dünya genelinde vakalar düşüyor
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Vücudumuz uyku saatinin geldiğini 
nereden biliyor? 
Erken kalkan ve geç yatan insanların kişilik 
özellikleri neler? 
Az uyumak antikor seviyesini nasıl düşürüyor? 
Dört saatten az uyku COVİD_19’u nasıl 
tetikliyor? 
Uyuyan güzel hastalığının belirtileri neler? 
Uykuda konuşma ve yürüme neden olur? 
Rüyaları unutmak hastalık habercisi 
olabilir mi? 
Anne karnındaki bebek rüya görür mü? 
Sağlıklı bir uyku için mindfulness neden
önemli? 
Yeterince uyumazsanız hangi hastalıklar sizi
bulabilir?  

G öğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Nejat Altıntaş,
uyku üzerinde Harvard Tıp Fakültesi’nde uzmanlaş-
mış bir hekim. Pittsburgh Üniversitesi uyku klini-

ğinde de dünyanın sayılı uzmanlarıyla çalışan Altıntaş, kısa
süre önce uykuya dair çok özel bir kitap yazarak okuyucula-
rıyla buluşturdu. Nemesis Kitap etiketiyle okurla buluşan ki-
tapta uykunun tarihi, evreleri, önemi, rüyalar ve
uykusuzluğun çözüm yollarına dair bilgiler bulunuyor. Ha-
mileler, bebekler, gençler, yetişkinler ve yaşlılar bu kitap saye-
sinde sağlıklı uykuyla tanışacak.

İki bölümden oluşuyor

Uzun zamandır uykusuzluk problemi yaşayanlar, uykularının
bölük pörçük olduğunu düşünenler ve yeterince iyi uyuyama-
dığından yakınanlar için bir başvuru kitabı olan 'Sizi Uyuta-
bilirim' raflardaki yerini aldı. Doç. Dr. Nejat Altıntaş
tarafından kaleme alınan ve Nemesis Kitap etiketiyle okurla
buluşan kitapta uykunun tarihi, evreleri, önemi, rüyalar ve
uykusuzluğun çözüm yolları bulunuyor.  İki ana bölümden
oluşan Sizi Uyutabilirim'in ilk bölümünde uykuya ve uyku-

suzluğa dair merak edilen onlarca konu
derli toplu bir şekilde ve akıcı bir üslupla an-
latılıyor. İkinci ana bölümde ise uykusuzlu-
ğun çözümü olarak Doç. Dr. Nejat
Altıntaş’ın özel olarak hazırladığı meditasyon
uygulamaları ve mindfulness pratikleri yer
alıyor.  

Uykuya kavuşacaksınız

Günde kaç saat uyumalıyız, uykunun evreleri
nelerdir, hangi evre uyku insan hayatı için ol-
mazsa olmazdır, hangi yaşta kaç saat uyumak
sağlıklıdır, sağlıklı bir uyku çekmezsek hangi
hastalıklara davetiye çıkarırız, kahve ve uyku
ilişkisi nasıl kurulmalı, uyku tipleri karakteri
nasıl etkiliyor gibi pek çok sorunun yanıtını bu-
lacağınız eserde aynı zamanda sizi yedi günlük
bir mindfulness pratiği bekliyor. Uykusuzluk,
parçalı uyku ve sağlıksız uyku sanki bizim bir ka-
rakterimizmiş gibi yaklaşmak yerine onun çözü-
münü bulmak, harekete geçmek ve sağlıklı
uykuya kavuşmak elinizde. 
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Göğüs Hastalıkları
Uzmanı Doç. 

Dr. Nejat Altıntaş,
uyku problemi 

olanlar ve 
yeterince 
uykusunu 

alamayanlar için
'Sizi Uyutabilirim'

kitabını yazdı.
Yazdığı bu 
Kitapta uyku 

sorunu yaşayanlar
ve uyuyamayanlar

için çözüm 
odaklı birçok 

yöntem bulunuyor.

SiZi UYUTAbiLiRiM!
BURAK ZİHNİ 

Türkiye derecesi ile kazandığı Hacet-
tepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden
mezun olduktan sonra Sağlık Bakanlığı
Süreyyapaşa Hastanesi Göğüs Hasta-
lıkları Hastanesi’nde Göğüs Hastalıkları
Uzmanlığı alanında ihtisas yaptı. Sağlık
Bakanlığı Okmeydanı Eğitim Araştırma
Hastanesi’nde Göğüs Hastalıkları Uz-
manı olarak görev yaptı. Anabilim
Dalı’na Yardımcı Doçent olarak atan-
dıktan sonra, Amerika Birleşik Devlet-
leri’nin Tıp sınavları olan USMLE
Step1, Step2 ve
Step3 sınavları ile İngilizce TOEFL sı-
navını başarıyla geçerek Harvard Tıp
Fakültesi Uyku Kliniği’nde Research
Assistant olarak American Thoracic
Society Başkanı Prof. Dr. Atul Mal-
hotra’nın yanında çalıştı. Pittsburgh
Üniversitesi Uyku Kliniği’nde Post-Doc-
toral Fellowship programını, American

Academy of Sleep Medicine Başkanı
Prof. Dr. Patrick Strollo’nun yanında
yaptı. Roma Üniversitesi’nde Prof. Dr.
Nicolino Ambrossino, Londra’da Royal
Bromton Hastanesi’nde Prof. Dr. Anita
Simonds, Londra’da Imperial Colle-
ge’de Prof. Dr. Peter Barns ve Leeds’de
Saint James University Hospital’da
Prof. Dr. Marc Elliot ile birlikte çalıştı.
2015 yılında Hollanda’da Avrupa
Göğüs Hastalıkları Board sınavını geçe-
rek “European Diploma in Respiratory
Medicine” (Avrupa Göğüs Hastalıkları
Diplomasını) almaya hak kazandı.
2016 yılında Türk Göğüs Hastalıkları
Board sınavını geçti. 2017 yılında do-
çentlik sınavını başarıyla geçerek
Göğüs Hastalıkları Doçenti unvanını
aldı. Halen Namık Kemal Üniversitesi
Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi ola-
rak görev yapmaktadır.

Nejat Altıntaş Kimdir? Arka Kapaktan

Türk sanat müziğinin 'Sanat Güneşi' Zeki
Müren’in yeğenleri Sevtuğ Olgaç ve Özlem
Güner, ölüm yıl dönümünde dayılarıyla olan
anılarını anlattı. Zeki Müren için verilen anıt
mezar sözünün tutulmadığını belirten 
Olgaç, “Gerek belediye yetkilileri, gerekse
Bursa'daki önemli kişiler Zeki Müren'in bir
anıt mezara gömüleceğini ifade ettiler. 
Böyle dendiği için ben Zeki Müren'i 
tabutuyla birlikte gömdürdüm. O anıt 
mezar nedense hala yapılmadı” dedi
Zeki Müren, ölümünün 25'inci yıl dönü-
münde Bursa'da da törenle anıldı. Zeki
Müren’in yeğenleri Sevtuğ Olgaç ve
Özlem Güner, ölüm yıl dönümünde,
dayılarıyla olan anılarını anlattı. Ölü-
münün üzerinden yıllar geçse de, acı-
larının dinmediğini söyleyen Sevtuğ
Olgaç, “Her ölüm yıl dönümünde öne
çıkarıp söylemeye çalıştığım şey şu,
çok güzide önemli vakfa mirasını bı-
raktı. Zamanında o mirası bize bırak-
mışken, biz istemiyor duruma düşmüş bir
aileyiz. Ama biz ölümünden bir ay önce bile
beraberdik. Her şeyi, her türlü konuyu konuş-
tuk, detayları konuştuk, yedik, içtik, bu kadar birbi-
rine aile yakınlığı varken Zeki Müren'le ilgili yapılan
çalışmalarda bize danışılmaması içimizi acıtan bir konu.
Zeki Müren'in hayatıyla ilgili 'Sanat Güneşi' adı altında bir
film çekilmek isteniyor. Muhtemelen önümüzdeki aylarda
çekimine başlanacak. Bir kere bile sorulmadı, danışılmadı”
şeklinde konuştu.

Tabutuyla gömüldü

Zeki Müren için yapılacağını söylediği anıt mezar
hakkında konuşan Sevtuğ Olgaç, “Gerek belediye
yetkilileri, gerekse Bursa'daki önemli kişiler, Zeki
Müren'in bir anıt mezara gömüleceğini ifade ettiler.
Böyle dendiği için ben Zeki Müren'i tabutuyla bir-
likte gömdürdüm. Kısa bir süre sonra oradan çıka-
racağız, kemikleri çürüyüp parçalanmış olmasın
diye, tabutuyla alıp anıt mezara götürmek istedim.
O anıt mezar nedense yapılmadı. Gerek mirasçıları
olan kurumlar, gerekse belediye yetkilileri verdikleri
sözü tutmadılar. Ona yakışır bir anıt mezar ve me-
zarın yanında bir Zeki Müren Müzesi düzenleme-
diler. Zeki Müren'e bu vaat edilenler yapılmadı.
Buna üzüntümüz var” diye konuştu.

Vakfı kurulsun 

Müren’in hastane vasiyetinin yerine getirilmediğini
belirten Olgaç, “Mirasını bıraktığı yetkililer o vasi-
yeti tekrar okusunlar ve o vasiyette Zeki Müren'in
isteği doğrultusunda yapılması gerekenleri sorgula-
sınlar. Bir Zeki Müren Vakfı kurulsun. Bu vakıf,
özelliği olan, kabiliyeti olan Türk gençlerine bir
sanat müziği konservatuvarı şeklinde çalışsın. Ar-
zusunun biri buydu. İkincisi de tam teşekkülü bir
Zeki Müren Hastanesi'nin kurulmasını arzu edi-

yordu.
Bunları, mirasıyla
alakalı bana bırak-
tığı zamanda bu
gerçekleşmiş ol-
saydı, ben o hasta-
neyi ve sanat müziği vakfını da şimdi kurmuştum”
ifadelerini kullandı.

Sizin güneşinizim

Zeki Müren ile olan anılarını anlatan Özlem Güner, “Bize
hep şunu söylerdi, 'Ben herkes için sanat güneşi olabilirim
ama sizin güneşinizim. Ben herkes için Zeki Müren olabili-
rim ama ben sizin dayınızım. Beni yaşatıp, koruyup, kollaya-
cak olan sizlersiniz' dedi ve bunu defalarca tekrarladı. Ben
bunu her yerde anlattım. 'Benim sevenlerim benim baş
tacım, benden sonra da onlar sizin başınızın tacı' dedi. Do-
layısıyla öyle büyük bir kitle var ki, onu tahmin demezsiniz.
Onun seven kitlesi tahminlerin çok üzerinde. Bir akşam
onun evinde kalırken, eşimle ben arkadaşlarımızla buluşmak
için kaçtık. Zeki Müren'e, arkadaşlarımızın geldiğini, ayrı bir
akşam geçireceğimizi söyledik. O da bizimle zaman geçir-
meyi çok seviyordu. 'Tamam' dedi. Eşimle gittiğimiz yerde
bir anda kapılar açıldı. İçeri Zeki Müren girdi. Başımı
önüme eğdim. 'Sizi kaçaklar sizi' dedi ve beni dansa kaldırdı.
Bu anımızı hiç unutamıyorum” dedi.

Mirasçısı değiliz

Miras konusunda konuşan Güner, “Biz Zeki Müren'in
maddi mirasçıları değiliz. Maddi olarak bütün mirasını iki
vakfa bıraktı. Bu bizim için çok güzide olan iki kurum. Ama
biz ailesiyiz. Mirasçısı değiliz. Biz onun 'Beni siz koruyup
kollayıp yaşatacaksınız' dediği kişileriz” diye konuştu.

Zeki Müren 600'ü aşkın plak ve kaset doldurdu.
Plağa okuduğu ilk şarkı Şükrü Tunar'ın "Bir Mu-
habbet Kuşu" güfteli şarkısıdır. Müren 1955'te "Ma-
nolyam" adlı şarkısıyla Türkiye'de ilk kez verilen
Altın Plak Ödülü'nü kazandı. 1991 yılında Devlet
Sanatçısı seçildi. 300 dolayında şarkı besteledi. On
yedi yaşındayken bestelediği "Zehretme hayatı bana
cânânım" mısrasıyla başlayan acemkürdi şarkı bes-
telediği ilk şarkıdır. "Şimdi Uzaklardasın" (suzinâk),
"Manolyam" (kürdilihicazkâr), "Bir Demet Yase-
men", "Gözlerinin İçine Başka Hayal Girmesin" (ni-
havend) güfteli, "Elbet Bir Gün Buluşacağız" gibi
şarkıları sık sık okunan, en sevilen şarkılarıdır. Zeki
Müren bu şarkıları plaklara da okumuştur. Zeki
Müren kalp rahatsızlığı ve şeker hastalığı nedeniyle
hayatının özellikle son 6 yılında sahne hayatından
ve medyadan uzaklaştı. 24 Eylül 1996 günü, TRT
İzmir Televizyonunda kendisi için düzenlenen tören
sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu hayata gözlerini
yumdu. Cenazesi büyük bir halk kalabalığının katıl-
dığı büyük bir törenle kaldırıldı. Mezarı, doğum yeri
olan Bursa'da Emirsultan Mezarlığı'ndadır. Ölümü-
nün ardından sanatçının Bodrum'da son yıllarını
yaşadığı evi Kültür Bakanlığı'yla yapılan protokol ile
Zeki Müren Sanat Müzesi'ne dönüştürüldü ve 8
Haziran 2000 tarihinde ziyarete açıldı.

SÖZÜNÜ 
TUTMADILAR

600'E AŞKIN PLAK 

Zeki Müren, Bursa'nın Hisar semtinde Kaya ve Hayriye Müren çiftinin tek ço-
cuğu olarak dünyaya geldi. Ailesi Bursa'ya Üsküp'ten göç etti. Babası ailesini
kereste tüccarlığı yaparak geçindiriyordu. 11 yaşında sünnet olan Zeki
Müren çelimsiz, ufak tefek bir çocuktu. İlkokulu Bursa Osmangazi İlkoku-
lunda (sonradan Tophane İlkokulu ve Alkıncı İlkokulu) okudu. Henüz ilk-
okuldayken yeteneği öğretmenleri tarafından keşfedildi ve müzikli okul
müsamerelerinde baş rolleri oynamaya başladı. Hayatındaki ilk rolü, bu
müsamerelerden birindeki çoban rolüdür. Ortaokulu yine Bursa'da, Tahtaka-
le'deki 2. Ortaokulda tamamladı. Ortaokulu bitirdikten sonra babasına İs-
tanbul'a gitme arzusunda olduğunu açıkladı ve onun da onayıyla
İstanbul'daki Boğaziçi Lisesi'ne yazıldı. Bu okulu birincilikle bitirdi. Olgunluk
imtihanlarını pekiyi dereceyle verip İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademi-
sine (şimdiki Mimar Sinan Üniversitesi) girdi.Yüksek Süsleme Bölümü Sabih
Gözen atölyesinden mezun oldu. Desen çalışmalarını öğrencilik yıllarından
başlayarak pek çok kez sergiledi. 1950 yılında henüz üniversite öğrencisiy-
ken TRT İstanbul Radyosunun açtığı ve 186 adayın katıldığı solist sınavını
birincilikle kazandı. 1 Ocak 1951'de, İstanbul Radyosunda canlı olarak ya-
yımlanan bir programda ilk radyo konserini verdi ve bu konseri çok beğe-
nildi. Bu konserde kendisine eşlik eden saz ekibi Hakkı Derman, Serif İçli,
Şükrü Tunar, Refik Fersan ve Necdet Gezen'den oluşuyordu. Konserden sonra
Hamiyet Yüceses stüdyoyu arayarak kendisini tebrik etti. O yıllarda TRT An-
kara Radyosu Anadolu'da en çok dinlenen radyo idi ve İstanbul Radyosu
Anadolu'dan net olarak dinlenemiyordu. Aynı hafta klarnet sanatçısı Şükrü
Tunar Müren'i Yeşilköy'deki kendisine ait plak fabrikasına götürerek yine
kendi eseri olan "Muhabbet Kuşu" şarkısını plağa doldurttu. Bu plak saye-
sinde Müren tüm Anadolu'da tanındı. Maksim Gazinosu sahnelerinde ara-
lıksız 11 yıl Behiye Aksoy ile dönüşümlü olarak sahne aldı. 1976'da
Londra'daki Royal Albert Hall'da konser vererek bu mekânda sahne alan ilk
Türk sanatçı oldu.

SANAT GÜNEŞİ
ZEKİ MÜREN KİMDİR?

ANIT
MEZAR SÖZÜ
YALAN OLDU
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F enerbahçe, Süper Lig'in 6. hafta-
sında, GZT Giresunspor'u konuk
etti. 3. dakikada Fenerbahçe öne

geçti. Sağdan Rossi'nin ortasında arka di-
rekte topa dokunan Ferdi Kadıoğlu, meşin
yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0. 20. daki-
kada yapılan ortada Balde, meşin yuvar-
lağı Traore'nin önüne indirdi. Bu
oyuncunun ceza sahası dışından şutunda,
top üstten dışarı gitti. 22. dakikada solda
topla buluşan Ferdi Kadıoğlu, ceza sahası
içinde uygun durumdaki Valencia'yı
gördü. Valencia'nın şutunda, top yandan
dışarı çıktı. 29. dakikada sağdan Zeki Yav-
ru'nun ortasında ön direkte müsait du-
rumda Balde'nin şutunda, top direk
dibinden dışarı gitti. 33. dakikada topla
ceza sahasına giren Mesut Özil'in şık pa-
sında, uygun durumda topla buluşan Ros-
si'nin şutunda top kalecide kaldı. 39.
dakikada GZT Giresunspor penaltı ka-
zandı. Sağdan ceza sahasına giren Diaba-
te'nin ortasında meşin yuvarlak Mert
Hakan Yandaş'ın koluna çarpınca hakem
Cüneyt Çakır penaltı noktasını gösterdi.
40. dakikada topun başına geçen Bal-
de'nin şutunda, top direkten oyun alanına
döndü. İlk yarı Fenerbahçe'nin 1-0 üstün-
lüğüyle sona erdi. 

Giresun denedi ama olmadı

48. dakikada sağda topla buluşan ve raki-
binden sıyrılan Valencia'nın ortasında, altı-
pasta Mesut Özil topa dokunamadı ve
meşin yuvarlak auta gitti. 64. dakikada Fe-
nerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Savunmanın
kaleciye geri pasında araya giren Berisha,
kazandığı topu ceza sahası içinde bulunan
Mesut Özil'e aktardı. Mesut, meşin yuvar-
lağı ağlara gönderdi: 2-0. 85. dakikada
GZT Giresunspor farkı 1'e indirdi. Sol ta-
rafta topla buluşan Doukara'nın ceza
alanı dışından çaprazdan sert vuruşunda,
top filelerle buluştu: 2-1. Karşılaşmada
başka pozisyon olmadı ve Fenerbahçe sa-
hadan 2-1 galip ayrıldı. Sarı-lacivertliler,
şampiyonluk yolundaki rakipleri Beşiktaş,
Galatasaray ve Trabzonspor'un puan kay-
bettiği haftada 3 puan aldı ve puanını 13'e
yükseltti. 

Ferdi Kadıoğlu'nun 2. golü

Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Ferdi Ka-
dıoğlu, bu sezon ligde 2. golünü kaydetti.
Teknik direktör Vitor Pereira'nın gelişiyle
oynatılan 3-4-3 sisteminde sol kanatta
görev alan ve gösterdiği performansla
güven veren 21 yaşındaki oyuncu, golle-
riyle takımına katkı veriyor. Süper Lig'de
Altay ile deplasmanda oynanan mücade-
lede takımını öne geçiren Ferdi, Giresuns-
por karşısında da henüz 3. dakikada
takımının ilk golünü attı. Ferdi, bu golle
ligdeki 2. golünü kaydetti.

Mesut gollerine devam etti

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Mesut
Özil, bu sezon resmi maçlarda 3. golünü
attı. Sarı-lacivertli futbolcu, takımının bu
sezonki ilk golünü 1-0 kazanılan Adana
Demirspor maçında kaydetmişti.UEFA
Avrupa Ligi'nde 1-1 berabere tamamlanan
Eintracht Frankfurt maçında da takımının
tek golünü atan Mesut, Giresunspor'u da
boş geçmedi. Mesut, 64. dakikada takımı-

nın 2. golünü atmaya başardı.

Gol pasları yenilerden

Fenerbahçe'nin yeni transferleri Diego
Rossi ve Mergim Berisha, Giresunspor'a
karşı atılan gollerin paslarını verdi. Rossi,
Ferdi Kadıoğlu'nun attığı ilk golün, Be-
risha ise Mesut'un 2. golünde son pası
veren isimler oldu.

Crespo ilk kez

Fenerbahçe'nin yeni transferi Miguel
Crespo, sarı-lacivertli formayı ilk kez giydi.
Transfer döneminin son bölümünde Fe-
nerbahçe'ye katılan 25 yaşındaki oyuncu,
ilk maçını GZT Giresunspor'a karşı oy-
nadı. Ülker Stadı'nda maçın oynandığı es-
nada ısıtıcılardan biri alev aldı.Yaklaşık 15
dakika alev alan ısıtıcıdan çıkan dumanlar,
basın tribününün olduğu bölümde rahat-
sızlığa neden oldu. Isıtıcı, daha sonra bir
yetkili tarafından onarıldı.

Muhakkak kazanmamız gerekiyordu

Fenerbahçe'nin teknik direktörü Vitor Pe-
reira, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaş-
manın ardından düzenlenen basın
toplantısında, çok zor bir maç oynadıkla-
rını belirtti. Maçın 2-1 olduktan sonraki
kısmında kontrolü kaybettiklerini ve skoru
koruma içgüdüsü nedeniyle bunu normal
karşıladığını vurgulayan Pereira, "Çok zor
bir maçtı çünkü sık maç oynadığımız peri-
yottayız. Birkaç maçtır galibiyet alamadık
ve tekrar durumu tersine çevirmek kolay
değildi. Muhakkak kazanmamız gereki-
yordu. Maç 2-1 olduktan sonra kontrolü
kaybettik, bunu doğal karşılıyorum skoru
koruma içgüdüsüyle. Şu an içinde bulun-
duğumuz durumda sonuç odaklı davranı-
yoruz. Sakatlık yaşamış oyuncularımız
var, onların dönmesini bekliyoruz. Onlar
döndüğünde daha fazla opsiyonumuz
olacak. Bugün önemli olan takımımın
gösterdiği ruhtu." diye konuştu. Beşiktaş
maçına ilişkin açıklamasında geçen şans
kelimesini oyunun kırılma anları için kul-
landığını ifade eden Pereira, Kadıköy'de
hiç yenilmemesine ilişkin soruya "Evi-
mizde 12 kişi oynuyoruz. Bu güç bizim
için çok önemli. Rakipler için zorlu bir at-
mosfer oluşturuyorlar. Bizim onların des-
teğine ihtiyacımız var. Taraftarlarımız
gerçekten fantastik." şeklinde yanıt verdi.
Bitiricilik konusunda daha iyi olabilmeleri
için dinlenmenin önemine değinen dene-
yimli çalıştırıcı, sakatlığı bulunan oyuncu-
ların dönmesiyle kalitelerinin artacağına
inandığını dile getirdi. Takımın Eintracht
Frankfurt maçındaki tempoda devam ede-
bilmesi için toparlanması ve dinlenmesi-
nin önemine değinen Portekizli çalıştırıcı,
şunları kaydetti: "Frankfurt maçından
sonra toparlanamadık. Sivas maçında
oyunu domine ettik ama kazanamadık.
Almanya'daki maçtan sonra performansı-
mız aşağı doğru gitti. Yüksek ritimli, önde
basan, baskılı oynayan bir takım için yeteri
derecede dinlenemedik. Bu sadece bizim
için değil çoğu takımlar için oluyor. Avru-
pa'daki takımlara da bakarsanız Avrupa
maçlarından sonra böyle zorluklar yaşı-
yorlar. Bir sonraki maçta büyük takım
ruhu sergilemeye çalışacağız. Şu periyotta
bizim için en önemli şey 3 puan almak."

Kayserispor’dan
Barcelona’ya gitti
Yukatel Kayserispor forması giyen
Emre Demir, İspanya La Liga ekiple-
rinden Barcelona'ya transfer oldu.
Yukatel Kayserispor resmi Twitter
hesabından yapılan yazılı açıkla-
mada, "Gururluyuz, mutluyuz, umut-
luyuz. Altyapımızdan yetişerek
defalarca alt yaş kategorilerinde

milli formayı giyen, Süper Lig’in en
genç golcüsü Emre Demir'in, Barce-
lona'ya transferi konusunda an-
laşma sağlandı" ifadelerine yer
verildi. Barcelona'nın Twitter hesa-
bından yapılan açıklamada ise
oyuncuyla 2027 yılına kadar söz-
leşme imzalandığı duyuruldu.

Fenerbahçe, rakipleri Beşiktaş,
Galatasaray ve Trabzonspor'un

puan kaybettiği Süper Lig'in 
6. haftasında, sahasında 

GZT Giresunspor'u 2-1 yendi

Lig çok zorluLig çok zorluLig çok zorluLig çok zorluLig çok zorluLig çok zorluLig çok zorluLig çok zorluLig çok zorluLig çok zorluLig çok zorluLig çok zorluLig çok zorluLig çok zorlu
Pereira, sözlerini şöyle tamamladı:
"Rakiplerimiz puan kaybedecek dedi-
ğimde geleceği görmedim ama ben
tecrübeme dayanarak konuştum. Tür-
kiye'de aslında bütün takımlar şampi-
yonluk için oynayan takımlara
problem oluşturma potansiyeline
sahip, özellikle de Avrupa maçların-

dan sonra. Bu lig gerçekten kolay bir
lig değil. Taktiksel olarak kalite eksik
kalabiliyor ama lig çok zorlu. Her
takım her an puan kaybedebiliyor. Ta-
kımlar yorgun olduğunda bu çok nor-
maldir. Biz de puan kaybedeceğiz.
Yarışta Trabzonspor Avrupa'da yarış-
madığı için bu konuda avantajlı."

Yiğido sıkı çalışıyor

Basketbol
heyecanı
başlıyor
Türkiye Basketbol Federasyonu
Başkanı Hidayet Türkoğlu,
2021-2022 basketbol sezonu
öncesi bir mesaj yayımladı
Türkoğlu, mesajında şu ifadeleri kullandı: “Kulüp-
lerimizin değerli yöneticileri, teknik ve idari ekipleri,
sporcularımız, müsabaka görevlileri ve kıymetli
basketbolseverler; Basketbolda 2021-2022 sezo-
nunu büyük bir heyecan ve sevinçle karşılıyoruz.
Basketbola olan büyük tutkumuz ve artan coşku-
muzla yeni sezonda da yorulmadan çalışmaya ha-
zırız. Kulüplerimizin ve liglerimizin kalitesinin her
sezon daha fazla kabul görüp, takdir edilmesi biz-
leri çok memnun ediyor. Geçen sezon Avrupa’da
mücadele eden Türk takımlarının gurur veren ba-
şarıları, 2021-2022 sezonunda da kadınlarda 8 er-
keklerde 10 takımla Avrupa
kupalarında yer alacak olmak
bunun en önemli göstergesi.
Bu vesileyle geçtiğimiz sezon
THY Euroleague’de şampi-
yon olan Anadolu Efes ve
Basketbol Şampiyonlar Li-
gi’nde final oynayan Pınar
Karşıyaka’yı bir kez daha teb-
rik ediyor, Avrupa’da ülkemizi
temsil eden bütün takımları-
mızın başarılarının artarak
sürmesini temenni ediyorum.”

Maçlar Youtube'da yayınlanacak

Maçların ücretsiz yayınlanacağını da anlatan
Türkoğlu, “Göreve geldiğimiz günden itibaren
hassasiyetle yaklaştığımız televizyonda basketbol
yayınlarını, hem kulüplerimiz hem de basketbol
izleyicisi için geliştirerek haftada 5 maçtan 12
maça çıkardık. Her hafta ING Basketbol Süper
Ligi’nde oynanan maçların tamamını ekrana ta-
şımanın yanı sıra; Herbalife Nutrition Kadınlar
Basketbol Süper Ligi ve normal sezonda ilk kez
Türkiye Basketbol Ligi’nin ulusal televizyonlar-
dan taraftarlara ulaşmasını sağladık. Yeni se-
zonda da yaptığımız yayın anlaşmalarıyla her üç
ligimizdeki maçlar televizyon yayınları aracılığıyla
basketbol izleyicisine ulaşacak. Ayrıca basketbol-
severler, TBF YouTube kanalından tüm ligleri-
mizde oynanan maçların önemli bir kısmını canlı
yayınlarla takip edebilecekler” dedi.

Her şey taraftarla güzel

Türkoğlu sözlerinin devamında ise şu ifadeleri kul-
landı; “Basketbol, taraftarıyla güzel ve hepimiz sa-
lonları dolu görmeyi fazlasıyla özledik. Kovid-19
pandemisi nedeniyle seyircisiz oynanan geçtiğimiz
sezonun ardından basketbol tutkusunun salon-
larda seyircisiyle yaşanmasını çok istiyoruz.
Devam eden pandemi şartlarında seyirci kapasite-
mizi şimdilik yüzde 50 ile sınırlandırmış olsak da
bu coşkuyu taraftarlarımızla buluşturacağımız için
mutluyuz. 2021-2022 sezonu başlarken; bütün ku-
lüplerimize, sporcularına, yöneticilerine, teknik ve
idari kadrolarına, müsabakalarda görev yapacak
hakemlerimize ve görevlilerimize gönülden başarı-
lar dilerken; sponsorlarımıza, iş ortaklarımıza, ya-
yıncı kuruluşlarımıza ve medya mensuplarına
Türk basketboluna sundukları değerli katkılar ne-
deniyle teşekkür ediyorum.” DHA

Altay mağlubiyeti sonrası teknik direktör Bülent
Uygun ile yollarını ayıran Çaykur Rizespor, hafta
sonu oynayacağı Medipol Başakşehir maçına
kadar teknik adam sorununu çözüme kavuştur-
mayı hedefliyor. Süper Lig’de geride kalan 6 haf-
tada yalnızca 1 puan toplayabilen Çaykur
Rizespor’da son oynanan Altay müsabakasında
alınan mağlubiyet sonrası teknik direktör Bülent
Uygun ile yollar ayrılırken, yönetim yeni teknik
adam arayışına girdi. Ligdeki kötü gidişatına son
vermek isteyen Karadeniz ekibi, Pazar günü oyna-
yacağı Başakşehir maçı hazırlıklarını Altyapı Ko-
ordinatörü Fedayi Aksoy yönetiminde
sürdürürken, İstanbul deplasmanına yeni teknik
direktörü ile gitmek istiyor. Birçok isim üzerinde
değerlendirme yapan yönetimin, bu noktada çalış-
malarını hızlıca sonuçlandırmayı hedeflediği belir-
tilirken, teknik direktör sorunun bugün çözüme
kavuşturulabileceği kaydedildi. Bu arada Çaykur
Rizespor yönetimin, taraftarların yoğun istek ve
baskısı üzerine teknik direktörlük görevi için Emre
Belözoğlu ismini yeniden gündeme aldığı öğre-
nildi. Yeşil-mavili taraftarların takımın başında
görmeyi istediği Emre Belözoğlu konusunu kendi
içerisinde değerlendiren yönetimin, genç teknik
adam ile masaya oturabileceği ifade edildi.

Rizespor
arayışta

Süper Lig'in 7'nci hafta mücadele-
sinde kendi sahasında Vavacars Fatih
Karagümrük ile karşılaşacak Demir
Grup Sivasspor, mücadelenin hazır-
lıklarını tamamladı. Teknik direktör
Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp
tesislernde basına kapalı gerçekleşti-
rilen antrenman 1 saat sürdü. Isınma
ve açma germe hareketleriyle başla-
yan antrenman, top kapma, pas ve
pres çalışmasıyla devam etti. Kırmızı
beyazlı ekip son bölümde ise taktik
ağırlıklı çalışmalar yaptı. Demir
Grup Sivasspor ile Vavacars Fatih
Karagümrük yarın saat 13.30'da
Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stad-
yumu'nda karşılaşacak. Mücadelede
hakem Alper Ulusoy görev yapacak.

HAFTANIN KAZANANI
FENERBAHCE
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ANADOLU EFES 
mücadele etmeye 
devam edecek
Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, EuroLeague'de üst üste 2'nci şampiyonluğu
kazanmak için ana etkenin maç kazanmak olduğunu belirterek, "Sonu düşünmeden,
her maça odaklanıp sonuna kadar mücadeleyi sürdürmek gerekiyor" dedi

2 020-2021 sezonunda kulüp tari-
hinde ilk kez THY EuroLeague'de
şampiyonluğa uzanan Anadolu

Efes'te başantrenör Ergin Ataman, Demi-
rören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıkla-
malarda bulundu.Artık geçen sezonu
geride bıraktıklarını ve sıfırdan başlangıç
yapacaklarını kaydeden Ergin Ataman,
"Evet şampiyon apoletiyle sahaya çıkacağız
ama o sezon bitti artık. Yeni sezonun hazır-
lıkları başladı. EuroLeague'de her maçın
çok çekişmeli geçtiğini biliyoruz. Biz geçen
sezon şampiyon olduk ama sezonun orta-
larına doğru play-off sınırının dışındaydık.
Sonrasında çok iyi bir ivme yakalayıp
3'üncü olduk. Bu bize iyi bir avantaj sağladı
ve sonunda da şampiyonluğa kadar gitti.
EuroLeague'de şampiyonluk hedefiyle baş-
layan 8-9 tane takım var bana göre. Biz bu-
günden, daha ilk maçtan itibaren biz bu
sezon da şampiyonluğu koruyacağız men-
talitesinde olmamalıyız. Biz geçen sene 41
maç sonunda şampiyon olduk. Bu sene
oralarda olabilmemiz için minimum 39,
maksimum 41 tane maç oynamamız lazım.
Maçları tek tek değerlendirip, maç kazanıp,
puan toplayıp, normal sezonu istediğimiz
yerde bitirip, ondan sonra da sezon so-
nunda geçen sezon olduğu gibi formda şe-
kilde girmemiz lazım. Bugünden biz
sezona şampiyonluğu korumak amacıyla
çıkıyoruz mentalitesi bize zarar verebilir.
Biz sert bir başlangıç yapacağız. Fikstürü-
müz zor. İlk maç Madrid'de Real Madrid
ile. Az da kaldı, maç 30 Eylül'de. Onun ar-
dından CSKA Moskova ile İstanbul'da oy-
nayacağız. Milano'da Armani Milano ile
oynayacağız. Bizim artık bu maçlara kon-
santre olmamız lazım. Her şey istediğimiz
gibi giderse sonlara doğru tekrardan o nok-
talara gelmeyi düşünebiliriz" dedi.

Mental havayı yakalamak gerek

DHA muhabirinin, "Şampiyonluk sonra-
sında takımda rehavet görüyor musunuz"
sorusuna deneyimli başantrenör, şu yanıtı
verdi: "Ben bu tehlikeyi biraz fark
ettim. Sezon öncesi özellikle Ati-
na'da oynadığımız turnuvada bazı
oyuncularımızın hala hazır olma-
dığını gördüm. Takım olarak hazır-
lık döneminde sakatlarımız çok
oldu. Bu dönemin tamamını Lar-
kin olmadan oynadık. Son 2-3 haf-
tada Simon ve Singleton gibi
takımın ilk 5'inin 3 tane oyuncu-
sunu kullanamadık. Artı Pleiss'ın
İtalya'daki kampın son günlerinde
ciddi bir diz sakatlığı oldu. Bu 4
oyuncuyu biz son 15 gündür çalış-
tıramadık. Önümüzdeki hafta başında tam
kadro çalışmayı bekliyoruz. Bunlar da tabii
biraz sezon başında dengemizi bozdu ama
ben rehavet tehlikesinin var olduğunu dü-
şünüyorum. Son oynadığımız hazırlık tur-
nuvasından sonra işleri daha sıkı tutup,
geçen senenin şampiyonluğu, bu senenin
şampiyonluk hedefinden uzaklaşıp maçlara
odaklanmamız gerektiğini düşündük teknik
ekibimizle. Daha yoğun ve daha sert bir an-
trenman temposuna başladık. Bizim takı-
mımızdaki oyuncuların hepsi üst düzeyde
kazanmayı seven, sahaya çıktıkları zaman
oynadıkları oyundan keyif alan bir takım.
Seyircinin de olmasıyla beraber kazanmak
isteyecek bir takım. Ama tabii bunun men-
tal hazırlığını bizim antrenmanlarda yap-
mamız gerekiyor. Bunun çalışmalarına
başladık."

Transfer yaparız niye yapmayalım?

Anadolu Efes'in sezon başında sadece Ser-
taç Şanlı yerine Filip Petrusev'i kadrosuna
katması ve başka bir transfer yapmama-
sıyla ilgili konuşan Ergin Ataman, istikrarı
tercih ettiklerini söyleyerek, "Kadroya tak-
viye yapmak için kadrodan bazı oyuncuları
çıkartmak gerekiyor. Var olan bir kadro var
ve bu kadroya star, veteran oyuncu takvi-
yesi yaptığınız zaman takımın dengesi bo-
zulur. Biz 3 senedir birlikte oynayan, geçen
sene de şampiyon olan kadroyu koruyup,
böyle bir yöntem seçtik. İstikrarlı bir yön-
tem seçtik. Ama tabii ki sezon içerisinde ek-
siklik gördüğümüz pozisyonlar olursa,
bunu değerlendiririz. Son Panathianaikos

maçında Pleiss ve Singleton yoktu ama
uzunlarımızın performansından hiç mem-
nun kalmadım. Genç oyuncumuz Yiğitcan
dışında 3 oyuncumuzun performansı beni
oldukça düşünceye sürükledi. Tabii şu da
var, sezon başındayız, oyuncuların bir form
tutma durumları var. Ama tabii oyuncula-
rın da şunun bilincinde olması gerekiyor:
"Biz zaten şampiyon oyuncularız, biz bura-
dayız, iyi de olsak kötü de olsak biz bura-
dayız." Böyle bir şey yok. Bu takımın
yeniden büyük hedefleri var. Herkesin o he-
defler doğrultusunda en iyi noktaya gel-
mesi gerekiyor. Biz sezon başında istikrarı
korumak için bir yapı oluşturduk ama bu
yapı içerisinde bazı oyuncuların mental
olarak, fiziksel olarak hazır olmadıklarını ve
takımın bütününe fayda sağlamadıklarını
görürsek, yaparız transfer, niye yapmaya-
lım" ifadelerini kullandı.

Herkes karşılıklı fedakarlık yaptı

Takımın yıldızları Vasilje Micic ve Shane
Larkin'in takımda kalması hakkında görüş
bildiren tecrübeli çalıştırıcı, şöyle konuştu:
"Şampiyon takımı korumak, bir kez de se-
yirciyle beraber bu coşkuyu yaşabilmek için
hem kulübün hem oyuncuların karşılıklı
yaptıkları fedakarlıklar sonucunda bu
oyuncular kaldılar. Özellikle kulübün ciddi
anlamda fedakarlık yaptığını söyleyebiliriz.
Sadece bu 2 oyuncu değil. 2018'in yazında
kadroyu değiştirip 9 yeni oyuncu almıştık.
O zamanki oyuncu bütçemiz 10 milyon
Euro'lardayken, bugün bu bütçemiz 20-21
milyon Euro'lara çıktı. Tabii net bu bütçe.
Brüte vurduğunuzda daha yüksek rakam-
lara geliyor. Bu şampiyon takımı korumak
için Anadolu Efes Spor Kulübü ciddi an-
lamda bir fedakarlık yaptı. Bunun karşılı-
ğını bu sene de almak istiyoruz.
Oyuncularımızın duygusal yaklaşımları da
büyük rol oynadı. Sonuçta bu 2 oyuncu
EuroLeague'in en değerli 5-6 oyuncusun-
dan 2 tanesi. Micic bu sezonun MVP'si,
Larkin ise oynanmayan sezonun gerçek

MVP'si. Bu oyuncular bu parayı hak edi-
yorlar mı? Ediyorlar. Biz vermesek başka
kulüpler verir miydi? Verirdi. Biz verdik, ta-
kımı tuttuk, yeniden şampiyon olmak isti-
yoruz ama bu tabii kulübün de üzerine
büyük bir yük getirdi. Onun için de üzeri-
mizde çok ciddi bir sorumluluk var bu 
sene de."

Ekstra motivasyon önemli

Uzun zaman sonra seyircilerine kavuşacak-
larının hatırlatılması üzerine Ergin Ataman,
"Taraftar tabii ki çok önemli. Bizim oyun-
cularımıza da sorduğum zaman, taraftarın
onlara ekstra motivasyon sağladığını söylü-
yorlar. Bu bütün takımlar için geçerli tabii
ama hem oynayan, eğlenen hem de izleyeni
eğlendiren bir basketbol tarzımız olduğu
için, bunun taraftarla
bütünleşmesi çok
daha keyifli. Bizim
en iyi sezonumuz
şampiyon olduğu-
muz geçen sezon
değil. 2019'da iptal
edilen EuroLeague
sezonu. Normal se-
zonunda 28 maçın
24'ünü kazandık ve o
sezon her maç do-
luydu. Gerek Sinan
Erdem'deki maçlar,
gerek deplasmandaki
maçlar. Biz bundan
keyif alan bir takımız.
Taraftar yüzde 50
oranında olacak
bizim sahamızda.
Yunanistan, İtalya,
İspanya, Fransa gibi yerlerde de bu şekilde.
Bazı ülkelerde yine tam olacak. Biz Parti-
zan'da bir jübile maçı oynadık, 20 bin se-
yirci vardı. Salonda nefes alınmıyordu.
Geçen sene de olduğu gibi her ülkenin
kendi kuralları geçerli olacak" diye konuştu.

Kuralların düzeltilmesini
bekliyoruz

Anadolu Efes'in taraftar kitlesinin
ailelerden oluştuğunu kaydeden
Ergin Ataman, 12 yaş altı çocuk-
ların maça gelememesi kuralının
düzeltilmesi gerektiğini belirterek,
"Biz daha çok fanatizmden uzak,
ailelerin çocuklarıyla maça geldiği,
maçları şov şeklinde oynayan bir
takımız. Ama Türkiye'de nedenini
anlayamadığım, Sağlık Bakanlığı
ve Bilim Kurulu'nun bana anlat-
masını beklediğim, 12 yaş altı ço-

cukların maçlara gelememesi gibi bir kural
konmuş. Bizim taraftar kitlemizin büyük
bölümü aileler. 3-5 yaşında çocuklarla geli-
yorlar. Ben bir araştırma yaptım, Avru-
pa'nın hiçbir yerinde böyle bir kural yok.
Aksine çocukların daha güvenli olduğunu
söylüyor. Baba maça gelebiliyor, anne
maça gelebiliyor. Evde çocuklarla beraber-
ler zaten. Çocuklar uçağa binebiliyorlar ai-
leleriyle, AVM'ye gidebiliyorlar, sinemaya
gidebiliyorlar, konsere gidebiliyorlar, aşıları
olmadığı için maça gelemiyorlar. Biraz
tuhaf buldum bunu. Bilim Kurulumuzun
bu konuda bir açıklama yapması gerekti-
ğini düşünüyorum. Çocuklar da pandemi
döneminde psikolojik olarak en çok etkile-
nen gruplardan biri. Özellikle 7-8 yaşından
sonra çocukların çok fazla spora ilgi duy-
duğunu görüyoruz. Maçları takip ediyorlar,
spor yapıyorlar, spor okulları açık. Şimdi
babalarıyla beraber, anneleriyle beraber
maçımıza gelemeyecekler. Futbol maçla-
rına gidemiyorlar. Bu bizim için handikap
olacak. Biz böyle fanatizm olan, sürekli 10
bin seyircinin geldiği bir takım değiliz. Aile-
ler maça geliyor. Çocuğu ne yapacaklar?
Bu çocuklar psikolojik olarak etkilenecek.
Bunun ben ivedilikle düzeltilmesini ya da
dünyanın göremediği, Bilim Kurulumuzun
gördüğü bilimsel bir açıklama bekliyorum.
Yunanistan'da, İtalya'da, Sırbistan'da, İs-
panya'da maçlar yaptık, hepsinde çoluk
çocuk aileler salondaydı. Ben de araştır-
dım. Hiçbir yerde böyle bir sınırlama olma-
dığını gördüm. Bunun düzeltilmesini
bekliyoruz" dedi. DHA

Son olarak Anadolu Efes'in yeniden Euro-
League şampiyonluğuna uzanması için
gereken ana etkenin ne olduğu sorusuna
Ataman, "Ana etken maç kazanmak.
Sonu düşünmeden, her maça odaklanıp,
kazanınca biz gene şampiyonluğa gidiyo-
ruz veya kaybedince bir anda strese girip
eyvah bu sene olmayacak mı diye strese
girmeden hataları görüp sonuna kadar
mücadeleyi sürdürmek gerekiyor. Evet
biz şampiyon olarak sahaya çıkacağız
ama yeniden o noktalara gelmemiz için
geçen senenin ikinci yarısında gösterdi-
ğimiz mücadeleyi başından itibaren gös-
termemiz gerekiyor. Bu kolay değil, çok
zor. Rakiplere baktığın zaman görüyor-
sun. Bizim her şey içinde toplam brüt
bütçemiz 29-30 milyon Euro'lara çıktı.
Ama Real Madrid, CSKA Moskova, Bar-
celona, Milano'yu gördüğün zaman
bunun altında olmadığını görüyorsun. Ba-
zılarının bunun oldukça üzerinde oldu-
ğunu görüyorsun. Onun için de
karşımızda starlarla dolu başka takımlar
var. Türkiye'deki rakibimiz Fenerbahçe de
öyle. Kadrosunda bugün Nando De Colo
ve Jan Vesely olan bir takımın da çok
güçlü bir takım olduğunu düşünüyorum.
Onlar da ciddi bir takım. Ciddi bir müca-
dele olacak" yanıtını verdi ve sözlerini
noktaladı.

Her maça
odaklanacağız

Cimnastikle
gelen gurur

ManiSa Büyükşehir Belediyespor'un milli
cimnastikçileri Şimal Seyman, Okay Arsan
ve Göktürk Balcı, Aerobik Cimnastik Av-
rupa Şampiyonası'nın gençler kategorisi trio
finalinde topladıkları 19.400 puanla dör-
düncü oldu. İlk kez katıldıkları Avrupa Şam-
piyonası'nda elde ettikleri başarılı sonuç ile
turnuvanın en iyileri arasında olduklarını

gösteren milli cimnastikçiler, 2022 yılında
yapılacak olan Aerobik Cimnastik Dünya
Şampiyonası öncesi olumlu sinyaller verdi.
Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim
Kurulu Üyesi Ali Caner Vatansever de İtal-
ya'da gerçekleşen şampiyona hakkında açık-
lamalarda bulundu. 

Madalya bekliyoruz

Aerobik Cimnastik Avrupa Şampiyonası
gençler kategorisi trio finalinde topladıkları
19.400 puanla dördüncü olan milli sporcu-
ların başarılarıyla mutlu olduklarını belirten
Vatansever, "Sporcularımız Şimal Seyman,
Okay Arsan ve Göktürk Balcı ile gurur du-
yuyoruz. Bu başarıda emeği geçen milli
takım hocalarımızı kutluyoruz. Sporcuları-
mızın başarı çıtasının uluslararası arenada
yükselmesi, kulüp olarak doğru yolda oldu-
ğumuzu gösteriyor. Önümüzdeki süreçte
hazırlık dönemini iyi geçirip, Dünya Şampi-
yonası'nda sporcularımızdan madalya bekli-
yoruz" dedi. Bu yıl Aerobik Cimnastik
Dünya Şampiyonası'nda büyüklerde şampi-
yon olarak tarihi bir ilki başaran Manisalı
sporcu Ayşe Begüm Onbaşı, sakatlığı nede-
niyle Avrupa Şampiyonası'ndan çekilmişti.

Beşiktaş maçını
geride bırakmalıyız
Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, antrenman öncesinde yaptığı
açıklamada Beşiktaş maçı ve ardından yaşanan olayların geride kaldığını belirterek, “Açıkçası
gelişmeleri takip etmedim ve okumadım. Aklımı sadece bir sonraki rakibe yoğunlaştırmış
durumdayım. Bunu futbolcular da anlamalı. O maç bitti, diğer maça hazırlanıyoruz” dedi
SüperLig’deki son maçında deplasmanda
Beşiktaş ile 3-3 berabere kalan Adana De-
mirspor, 25 Eylül’deki Gaziantep FK maçı-
nın hazırlıklarını sürdürüyor. Takımın
antrenmanı öncesi basın mensuplarına
açıklamalarda bulunan mavi lacivertlilerin
teknik direktörü Vincenzo Montella, ilk ola-
rak Beşiktaş maçını değerlendirdi. Maçtan
son dakikaya kadar vazgeçmediklerini söy-
leyen İtalyan teknik adam, “Böyle bir geriş
dönüşe inanıyordum. İlk maçın aksine 3-
0’lık skorda dahi sahada çok diri duruyor-
duk. Hiçbir zaman disiplinimizden

vazgeçmedik“ diye konuştu.

Aslında ilk yarıda iyiydik

Beşiktaş maçında her iki yarıda da iyi oyna-
dıklarını ifade eden Montella, ilk yarı pozis-
yonları bitirmekte zorlandıklarını kaydetti.
Her maçın hikayesinin farklı olduğunu ve
futbolcuların performansını gözlemlediğini
dile getiren Montella, "Britt Assombalonga
oynadığı süreçte çok iyi performans gös-
terdi. Mario Balotelli de öyle. Gelecekte ka-
famızda bir şeyler oluşacak ve maçlara
çıkacağımız kadroyu belirleyeceğiz. En
önemlisi ise maçta sonradan oyuna giren
oyuncularımızın katkı vermesiydi" ifadelerini
kullandı.

Yaşanan olayları geride bırakmalıyız

Beşiktaş maçının ardından yaşanan olay-
lara da değinen İtalyan hoca, “Açıkçası ge-
lişmeleri takip etmedim ve okumadım.
Aklımı sadece bir sonraki rakibe yoğunlaş-
tırmış durumdayım. Bunu futbolcular da
anlamalı. O maç bitti, diğer maça hazırlanı-
yoruz. Çok organize ve kompakt bir takıma
karşı oynayacağımız için çok iyi bir Adana
Demirspor sahaya çıkmalı. Kolay bir maç
olmayacak” dedi. Gökhan İnler ve Belhan-
da’nın Gaziantep maçına yetiştirilmesi için
çalışıldığını söyleyen Montella, Adana’yı ve
kebabı çok sevdiğini, bu akşam tekrardan
takımca kebap yiyeceklerini belirtti.

Anadolu Efes 
Başantrenörü 
Ergin Ataman
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K azakistan'ın Kurucu Cumhurbaşkanı Nursul-
tan Nazarbayev’in tensipleriyle Bağcılar Bele-
diyesi ev sahipliğinde, Kazakistan Cumhuriyeti

İstanbul Başkonsolosluğu iş birliğinde Kazakistan
Cumhuriyeti'nin bağımsızlığının 30’uncu yıldönümü
etkinlikleri devam ediyor. Taekwondo sporunda dün-
yaca meşhur Türkiye Kazaklarından merhum Mus-
tafa Öztürk’ün adını taşıyan park açılmasının
ardından Dünya Kazaklar Kurultayı düzenlendi.
Bağcılar Belediyesi Kadir Topbaş Halk Sarayı’nda
gerçekleşen programa Kazakistan Cumhuriyeti İstan-
bul Başkonsolosu Alim Bayel, Bağcılar Belediye Baş-
kanı Lokman Çağırıcı, Kazak dernekleri ve sivil
toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Kurultayın yapıl-
dığı yerde Kazakistan’ın önde gelen üniversitelerinin
“Eğitim Sergisi” de yer aldı.

Üzerimize düşeni yerine getiriyoruz

Zulmün yaşandığı Kazakistan’dan Bağcılar’a gelen
Kazakistanlılarla huzur içinde aynı ilçede yaşadıkla-
rını söyleyen Başkan Çağırıcı, “Aynı dili konuşan aynı
inancı taşıyan medeniyeti, kültürü ve tarihi bir, 300
milyonluk bir sivil aileyiz. Bu tablo Kazakistan Cum-
huriyeti’nin de aralarında bulunduğu Türk Cumhuri-
yetlerinin bağımsızlığını kazanmasıyla oluştu. Türkiye
Kazakistan’ı da tanıyan ilk ülke olmuştu. Bizler tarihi
mirasın sorumluluğunu taşıyan iki ülke olarak üzeri-
mize düşen vazifelerimizi de yerine getirmekteyiz. Ay-
rıca sağlıktan tarıma turizmden enerjiye kadar birçok
alanda Türk coğrafyasıyla birlikte iş birliklerimiz
devam ediyor” dedi.

Kazakistan barış ortamı sağladı

Akşam saatlerinde ise “Tattimbet Akademik Halk
Çalgıları Orkestrası” konser verdi. Bağcılar Belediyesi
konferans salonunda düzenlenen programa İstan-

bul’un her noktasından yoğun bir katılım oldu. Yap-
tığı konuşmada Kazak Türklerinin 30. bağımsızlık yıl
dönümünün hayırlı uğurlu olmasını dileyen İstanbul
Vali Yardımcısı Şevket Atlı, “Kazakistan bulunduğu
coğrafyada barış ortamı sağladı. Bu doğrultuda geliş-
mesini ve kalkınmasını sürdürüyor. İnşallah ilelebet
bağımsız olarak yaşamasına devam edecektir. Yaşasın
Kazakistan” dedi. Kazakistan Cumhuriyeti İstanbul
Başkonsolosu Alim Bayel ise “Kazakistan’ın en seç-
kin orkestralarından biri huzurumuzda. Çok keyifle
dinleyeceğimiz bir müzik olacağından şüphem yok.
Ayrıca güzel misafirperverliği için Bağcılar Belediye
Başkanımıza da çok teşekkür ediyorum” ifadelerini
kullandı.

Gönül köprülerimizi devam ettiriyoruz

Aynı coğrafyada başladığımız yaşam sürecinin canlı
şekilde devam ettiğini belirten Bağcılar Belediye Baş-
kanı Lokman Çağırıcı ise şunları söyledi: “İki devlet
tek millet olarak yaşamaya devam ediyoruz. Gelinen
son süreçte büyük emekler sarf eden Nursultan Na-
zarbayev büyüğümüz ve Cumhurbaşkanımız Recep
Tayyip Erdoğan’a halkımız adına şükranlarımızı arz
ediyorum. Kazak dostlarımız ilk geldiklerinde yerleş-
tikleri yerlerden bir tanesi de Bağcılar’dı. 69 yıldır bir
arada yaşıyoruz ve Bağcılar Belediyesi olarak gönül
köprülerimizi devam ettiriyoruz.”

TAYLAN DAŞDÖĞEN

BAGCILAR’DA KAZAK
RUZGARLARI ESTI

O bir iyilik meleği
HANDE YENER

Türkiye Devlet Hastaneleri ve Hastalara
Yardım Vakfı (HASVAK) Bursa Şubesi ta-
rafından Bursa Kültür Park Açıkhava Tiyat-
rosu’nda  yapılan yardım konserinde
Hande Yener sahneye çıktı. Birkaç saat ön-
cesinden konser mekânını dolduran bin-
lerce   hayranına; “İyilik Meleklerim, hoş
geldiniz” sözleriyle selamlayarak konserine
başlayan Hande Yener’in bilet geliri, devlet

hastanelerinde ve tedaviye maddi durumu
elvermeyen hastalar için kullanılacak. Ünlü
pop yıldızı Yardım konserinde “Ruu Austra-
lia “imzalı bir kostüm giydi. Ruu Australia
tarafından yapılan  özel  tasarım maskesi
ve kırmızı jartiyerli çorabı ile  tamamladığı
konser stiliyle büyük beğeni topladı. Ye-
ner’in yardım konseri vermesi ile ilgili; İyilik
Meleği Hande Yener yorumları yapıldı.

Hande Yener, verdiği
konserin gelirini
maddi durumu 
yetersiz hastaların
tedavisinde kullanılması
için bağışladı.

Kazakistan Cumhuriyeti’nin bağımsızlığının 30. yılı münasebetiyle gündüz Dünya Kazaklar Kurultayı akşam da Kazak
halk müziğinin önde gelen orkestralarından olan Tattimbet Akademik Halk Çalgıları Orkestrası Bağcılar’da müzik
ziyafeti sundu. Yoğun ilgi gören konserde konuklar, Kazak ve Türk ezgileriyle tadına doyulmaz bir gece yaşadı

Bağcılar Belediye Başkanı 
Lokman Çağırıcı, “Kazak 
dostlarımız ilk geldiklerinde
yerleştikleri yerlerden bir tanesi
de Bağcılar’dı. 69 yıldır bir arada
yaşıyoruz ve Bağcılar Belediyesi
olarak gönül köprülerimizi
devam ettiriyoruz” dedi.

Türk
şarkılar
da çalındı
Protokol konuşmala-
rının ardından Tattim-
bet Akademik Halk
Çalgıları Orkestrası
sahneye çıktı. Ulus-
lararası Sanat Yarış-
ması Ödül Sahibi Şef
Yerlan Baktıgerey’in
yönetiminde şarkı ve
türküler çalındı.
Kazak ezgilerinin ya-
nında Türk şarkısı
olarak “Hatırla Sev-
gili”, “Memleketim”
ve “Çok Uzaklarda”
çalındı. Salonu doldu-
ran izleyiciler de şar-
kılara eşlik etti.
Davetliler orkestranın
performansı ve sa-
natçıların şarkılarıyla
keyifli bir gece ge-
çirdi. Program so-
nunda eski Büyükelçi
ve Dünya Kazakları
Derneği Başkan Yar-
dımcısı Zautbek Tu-
risbekov, Başkan
Çağırıcı’ya yöresel 
kıyafet giydirdi.

Kartal’ın gururu
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda Gümüş Madalya alarak ülkemizi gururlandıran
Buse Naz Çakıroğlu, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’i makamında 
ziyaret etti. Olimpiyat Madalyasını ülkemize kazandıran Çakıroğlu'nun ziyareti
sırasında Milli Takımlar antrenörü Nazım Yiğit de hazır bulundu
Japonya'nın başkenti Tokyo'da, Covid-19
pandemisi nedeniyle bir yıl gecikmeli olarak
yapılan 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda
Türkiye'yi temsil ederek gümüş madalya ka-
zanan milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, bu
mutluluk ve gururu tüm Türkiye’ye yaşattı.
Ülkemize madalya kazandıran 25 yaşındaki
milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, antrenörü
Nazım Yiğit ile birlikte Kartal Belediye Baş-
kanı Gökhan Yüksel’i ziyaret etti. Başkan
Gökhan Yüksel, milli sporcu Çakıroğlu ve
antrenör Yiğit’i tebrik ederek başarılarının
devamını diledi.

Her zaman destekleyeceğiz

Kartal'dan çıkan bir sporcunun elde ettiği ba-
şarılardan dolayı büyük mutluluk duydu-
ğunu ifade eden Başkan Yüksel, "Yakından
tanıdığımız bir arkadaşımızın, kardeşimizin
Olimpiyatlarda ülkemizi gururlandırması
bizleri ayrıca heyecanlandırdı. Buse Naz ör-
neğinde olduğu gibi Kartal'da sporda başarı
hikayelerini çoğaltmak istiyoruz. Bunu
sporda tesisleşerek sağlamak istiyoruz. Ço-
cuklarımızın ve gençlerimizin daha iyi şart-
larda spor yapmalarını istiyoruz. Atalar

Mahallesi’nde yepyeni bir spor kompleksini
hizmete açtık. Amatör spor kulüplerimize ve
ilçe genelindeki okullarımıza desteklerimiz
sürüyor. Kartal'da çocuklarımıza ve gençleri-
mize yeni spor alanları ve yaşam merkezleri
açma gayretimiz hep devam edecek. Her
zaman sporcu kardeşlerimizin yanında ol-
maya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
HACER KÖSE

Sağlık için pedal çevirdiler
Avrupa Hareketlilik Haftası Lüleburgaz’da
dolu dolu etkinliklerle tamamlandı. Çocuk-
lar için gerçekleştirilen geleneksel sokak
oyunlarından kukla gösterilerine, halk ko-
şusundan sokak basketboluna kadar çok
sayıda alanda gerçekleştirilen etkinlikler
büyük bir katılımla gerçekleşti. Etkinlikler
“Sağlıklı ve Güvenli Hareketlilik için Pedal-
lıyoruz” temasıyla gerçekleştirilen bisiklet
turuyla sona erdi. Bisiklet turuna Başkan
Gerenli ve Başkan Yardımcısı Gökhan
Kaya Atay’ın yanı sıra çok sayıda vatandaş

katıldı. Bu kapsamda dün akşam saat
18.00’de Kongre Meydanı’nda bisiklet tut-
kunlarıyla buluşan Başkan Gerenli, bando
ekibi eşliğinde pedalladı. 7’den 70’e çok sa-
yıda bisikletçinin katıldığı kısa şehir turuna
vatandaşlar da büyük ilgi gösterdi. Bisiklet
turu kent çekirdeğinde devam edip tekrar
Kongre Meydanı’nda sona erdi. 

5 yaşındaki Berat da katıldı

Ayrıca bisiklet turunda 5 yaşındaki Berat
Yılmaz da dikkat çekti. Bisikletiyle birlikte

tura katılan Berat, büyükleriyle birlikte bisik-
let parkurunu başarıyla tamamladı. Etkinlik
sonunda konuşma yapan Başkan Gerenli,
ilerleyen süreçlerde daha geniş kapsamlı bi-
siklet turları yapacaklarının sözünü vererek
etkinliğe katılanlara teşekkür etti.

Börek markası büyüyor
Adana’nın meşhur börekçisi Levent Börek,
İstanbul’da 49’uncu,Türkiye’de 160'ıncı
şubesini Bahçeşehir Strada’da açtı. Pey-
nirli, kıymalı, pastırmalı börek çeşitlerinin
olduğu menü soğuk baklava, fıstıklı künefe
gibi tatlılar da eklenerek zenginleştirildi.
Levent Börek Bahçeşehir Strada şubesi

faaliyete geçti. 100 metrekarelik yeni şu-
beye ilk günden yoğun ilgi vardı. Ürünlerin
içeriğini genişleten ve tatlı da ekleyen
marka, müşterilerini bekliyor. Konuya iliş-
kin konuşan mağaza temsilcisi, “Vatandaş-
ların çok güzel bir ilgisi var. Herkes burada
sağlıklı börek yiyecek” dedi.


